
  أ
 

  جامعة الخليل

  كلية الدراسات العليا

  ألفاظ الطرق في لسان العرب

  إعداد

  سالم محمد سلمان عيدة

  فاشرإ

  سعيد شواهنة.د

  

قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات 

  .العليا والبحث العلمي في جامعة الخليل

  

 2011 أيلول

 

 



  ب
 

 



  ت
 

 

 

 

  

 

  

  اإلهداء

  .الرب ، واألب ، والحب : إلى ثَالوثي المقدسِ

  .لَهما ، وما كانا سبباً لَهوما كان سبباً 
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  الشكر

، وشكراً هللا على منّه وكرمه ، بتمام " الناس لم يشكرِ اهللامن لم يشكرِ :" يقول عليه السالم

  .هذا الجهد ، أتوجه بالشكر الجزيل لكل من كانت له يد بيضاء في هذا العمل 

وأول ما أستفتح ، أن أشكر للدكتور سعيد شواهنة فضله في اإلشراف على هذه الرسالة، وما 

  .هذا البحث أثناء إعدادقدمه لي من نصح 

دكتور يحيى جبر ، بوضعه موضوع الرسالة بين يدي ، ستاذ الكما أتقدم بالشكر الجزيل لأل

  . وما قدمه من توجيهات مهمة في بناء الرسالة

ي أن أتقدم بجزيل الشكر ألساتذتي في جامعة الخليل ، لما قدموه لي من دعم كما ال يفوتن

التي أمدوني بها ، أخص بالذكر الدكتور عبد المنعم الرجبي ،  سواء بالنصح أو بالكتب

  .حسن عبد الهاديوالدكتور 

  . حفظهم اهللا جميعاً ونفعنا بعلمهم ووفقنا للسير على خطاهم 

  .في إنجاح هذا العمل له فضلكان والشكر موصول لكل من 

  .والحمد هللا في بدء وفي خَتَم
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  ملخصال

يقوم هذا البحث على فكرة الحقول الداللية، إذ عمدت الباحثة إلى استقصاء ألفاظ       

، في الفصل األولالطرق في لسان العرب ، متبعة المنهج اإلحصائي ، في سبيل جمعها 

نظرية الحقول ، باالعتماد على ، في الفصل الثاني ترتيبها في حقل داللي ومن ثَم إعادة 

، تضم المعنى الكلي الذي ) طريق( ساسية للحقل األوحدة الكلمة تكون  الداللية ، واعتماد

واعتمدت الباحثة في هذه . تدور حوله كل الدواّل الجزئية ، ووضعها في حقول فرعية 

امات األلفاظ في الشواهد الشعرية والقرآنية ، فكان منها ما دل التقسيمات الفرعية على استخد

على لفظ عام ، أو لفظ في يبس ، أو جبل ، أو سهل، أو حرة ، أو بحر ، أو سماء ،أو 

  .غيره

أعقب ذلك ، دراسة هذه التقسيمات ، واستقراء ما الح من عوارض تشي باالهتمام بالطرق 

؛ فهي بمثابة الشرايين من الجسد ، كما تبين أكثر ألفاظ الطرق استخداماً ، ذلك أن الدواّل 

  . تبين أهمية المدلول في حياة أهل اللغة 

ة اللغوية ، في الفصل الثالث، من ترادف وتكلل البحث بدراسة القضايا اللغوية المتعلقة بالماد

كل ذلك لوضع األمور في نصابها ، ولمحاولة . لهجات قبائل ، ومعرب ، وتطور داللي، و

  . النمو فترة معينة لغة ، والمؤثرات التي أتاحت لها فهم حياة ال

د ، وتذبل كاإلنسان تول أن حياة اللغة ليست ماضية على وتيرة واحدة ؛ فهيوبما            

 ؛وتتعرض لمتغيرات مرتبطة بالعوامل الجغرافية ، والعمرانية ، والحضارية  ، وتموت ،

، في حياة العربي قديماً لهذه السنن ، وبمقدار أهمية ألفاظ الطرق فإن ألفاظ الطريق تخضع



  ذ
 

تراجعت هذه األهمية في عصور العرب التالية ، ويرجع ذلك لتطوير المدن وتوسعها 

  . مركزية الصحراء  والجبالواختفاء 

ويظهر للباحثة أهمية الحقول الداللية في تفسير ظواهر لغوية ؛ فالترادف والفروق          

اللغوية يسيران جنباً إلى جنب في حياة اللغة ؛ ذلك أن الترادف يقع بين الوحدة الداللية 

رق كل لفظة عن المركزية والوحدات الفرعية في الخصائص العامة المشتركة ، ثم تفت

  . األخرى بميزات تشرق داخل المعنى الجزئي لكل منها بقدر قد يضيق وقد يتسع جلياً 

تساهم بقدر كبير في الكشف عن قيمة المدلول الذي يلم الحقول الداللية ،  إن معاجم     

تساعد كما . شمل دواّل عدة في حقل واحد ؛ تلك القيمة اللغوية النابعة من القيمة االجتماعية 

  . في دراسة المترادفات ، والمعرب ، ولهجات القبائل ، بصورة أوضح ضمن الحقل الواحد

بنظرية الحقول  باستعانتهمجهد اللغويين  الطامحين للمعجم اللغوي التاريخي ،  رضافُوتَ

  .  يعد خطوة فاعلة لبلوغ المنشود ، بما تسهم فيه من بيان التطور الداللي لأللفاظ، الداللية 

  

  

  

  

  

  



  ر
 

  المقدمة

رغم المقولة الشائعة ، إن المعاجم مقابر اللغات ، إال أنها في الوقت نفسه حياتها ؛           

فهي السجل الذي يحفظها من الضياع، ذلك أن أية لغة ُأريد لها الحياة ، سعى أبناؤها إلى 

  .إيجاد معجم يكون سجالً تتناقله الجماعة اللغوية جيالً بعد جيل

والمعاجم مادة خصبة لدراسة المترادفات اللغوية ، فيما عرف فيما بعد بالحقول         

الداللية ، التي قامت أساساً لتوضيح الفروق الداللية في الحقل الواحد ، مما يساهم في إشراق 

  .المعنى داخل الحقل الداللي الواحد

د فيما يخص ألفاظ الطريق ، إذن تقوم هذه الدراسة على فكرة الحقل الداللي الواح      

الجهد فيما يسمى بمعاجم مستأنسة بما ورد في كتب التراث من رسائل ومؤلفات بذلتْ 

في سبيل خدمة اللفظ لصالح المعنى ، وذلك حفاظاً على المواضعات المعجمية المعاني ، 

  .الستخدامات األلفاظ الدقيقة في سياقاتها اللغوية

ية ، كأية لغة ، بعوامل كثيرة ، أدت إلى ظهور ميزات لغوية وقد تأثرت اللغة العرب      

مرتبطة جغرافياً بخصائص أدت إلى تمايز بين كل جماعة لغوية جغرافية بميزات تتباين 

وشملت . هذه التمايزات هي التي ولّدت اللهجات العربية . قرباً وبعداً عن المركز اللغوي

. تية ، وصرفية ، ونحوية ، وداللية ، وأسلوبيةهذه الفروقات كل مستويات اللغة من صو

ت ظواهر لغوية هذه التمايزات بين اللهجات ، أنشأأن بي يالحظ روالمتأمل في المعجم الع

  . كالمشترك والمترادف والفروق اللغوية 

تناول ألفاظ الطرق في لسان العرب ، في كان البحث في مجال الحقول الداللية ، ليو        

نبني على ذلك كله بابها ، وقراءة مدلوالتها ، وما يللكشف عن هذه الظاهرة ، وبيان أسسعي 



  ز
 

في صناعة معجم الحقل الداللي ، بما يساعد في الكشف عن الفروق الدقيقة أو المترادفات 

  . الشقيقة 

إن بعض ما يسعى إليه هذا البحث ، هو النظر في ثنائية اللفظ والمعنى ن باستخراج       

  . لفاظ الطرق ، وتصنيفها في حقول داللية ، ارتكازاً على المعنىأ

تأتي هذه الدراسة ، وفي خاطر الباحثة أن تسعى للكشف إحصائياً عن ألفاظ الطرق       

من  .في لسان العرب ، وتنضيدها في حقول داللية ، وفق نظرية الحقول الداللية الحديثة

في  - ولو جزئياً –مواضعاتها الداللية ، بما يساهم أجل استقصاء استخدامات هذه األلفاظ و

  .الكشف عن جانب الحياة الجغرافية التي كانوا يعيشونها ، وأثرها على اللغة

كما تسعى الباحثة ، لقراءة هذه اإلحصائيات اللغوية ومحاولة معالجتها لغوياً في السعي      

  .لغة في أذهان أصحابهاللكشف عن حيوات هذه اللهجات المتنوعة التي عاشتها ال

أن يأتلف ، في مكونه األساسي ، وهيكله العام ،من ثالثة فصول ، تقع واقتضى البحث      

وحرصت على تصدير البحث بتمهيد ، مشيرة فيه إلى أهمية .ضمنها مباحثات فرعية 

كما تطرقت إلى نظرية . الطرق ؛ فهي بمثابة الشرايين من الجسد ، وكاللفظ من التواصل

الحقول الداللية ،وأهميتها في عمل معجم اصطالحي لكل جزيئات الوحدة األساسية الجامعة 

داللي إلى أجزائه لاالعتبار لتقسيم المعجم اوما يجب على الباحث أخذه بعين ، أللفاظ الطرق 

  .الفرعية

لكل الدواّل على الطريق في لسان العرب ،استقصاء وجاء الفصل األول الماً        

وإحصاء ، وكان تدخل الباحثة في هذا الفصل مقتصراً على الجمع ، والترتيب ، وتحقيق 

  .الشواهد



  س
 

ولالستفادة من هذه الدراسة االستقصائية ، عمدت الباحثة في الفصل الثاني ، إلى  بناء       

ألفاظ الطرق في حقل داللي وتفرعات جزئية ، و معالجة النتائج باستقراء فرعيات المعجم 

  .الداللي

األلفاظ ،  وتم تتويج البحث بالفصل الثالث ، الذي تناول بعداً آخر في فهم العالقات بين      

لمحاولة فهم أعمق للخريطة العقلية اللغوية في تلك الفترة ، ودراسة التقاطعات والمفترقات 

  .واالنزياحات في ألفاظ الطرق

  وطبيعة البحث تقضي بالباحثة ، االستئناس بمجموعة أنظار بحثية ، تتضافر في          

الدراسة من الوجهة : أهمها  ومن. نهاية المطاف لتؤدي الهدف المنشود لهذه الدراسة 

الداللية ، والتحليلية ، وال يفوت الباحثة االستعانة بالمناهج اإلحصائية لحصر األلفاظ المراد 

  .تناولها بالبحث والدراسة

وألن المكتبة العربية ، قليالً ما احتوت على معاجم داللية في موضوعات محددة ،       

، فقد لجأت الباحثة إلى االستفادة من المؤلفات في الحديثة بناء على نظريات الحقول الداللية

نظرية الحقول الداللية ، مثل علم الداللة ألحمد مختار عمر، ونظرية الحقول الداللية 

  . لمحمود جاد الرب

القدماء فيما عرف برسائل المعاني ، كرسالة األصنام  مناهجكما استفادت الباحثة من        

  . خيل ألبي عبيدة معمر بن المثنىللكلبي، وكتاب ال

، ال بد أن يسبق ميالده بآالم المخاض ، واجهت الباحثة عدة  عمٍل لُّوكما كُ         

مِلَصعوبات تمثلت في دقّة التمييز بين اللفظ الع للطريق ، واللفظ واقتضى . مة للطريق الس



  ش
 

ذلك االتكاء على الحس اللغوي ، والنظر وفق نظرية الحقول الداللية في وجود السمة 

كما . المشتركة بين الوحدة األساسية التي بني عليها المعجم ، وباقي الوحدات الفرعية

استأنست بالشواهد الشعرية ، التي كانت بدورها نقطة شائكة ؛ ذلك أن الشواهد الشعرية 

  . ، فاستعانت الباحثة بالمعاجم األخرى كشواهد نفي أو إثبات) قائلهايعرف (ليست كلها 

  .وأخيراً، جئت بالخاتمة ، أعقبتها الفهارس والمصادر       

 . والحمد هللا في بدء وفي خَتَم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

  تمهيدال

 غنيت اللغة العربية بمفردات التعبير ، وال يعد عدم اإللمام بها دليالً على قصورها ،      

  .خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات الجغرافية 

تمتلك في داخلها مقومات تواجدها وتطورها عن طريق مجموعة من  –أية لغة  - ذلك أن اللغة 

التي تتيح لها تطوراً في كافة  المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ، مع  ، القواعد

  . تفاوت في سرعة التطور

واكتشاف اإلنسان للطاقة الكامنة فيه، التي تؤهله لصنع وسيلة للتفاهم بوساطة صوته "      

   1."الطبيعي ، جاء على األرجح أثناء قيامه بعمل جماعي شاق

عائدة إلى الحاجة ، جة لصنع وسيلة التفاهم ، والتواضع على مدلوالت لدواّل وكانت الحا

  . 2"وللبيئة الجغرافية دور في اللغة" الطبيعية النابعة من البيئة والحياة التي يحياها ، 

لذا نالحظ كثرة رسائل العرب في مجاالت مرتبطة بحياتهم البدوية ، مثل الخيل واإلبل واألنواء 

مما   -تي تدخل في صميم حياتهم اليومية ال - والعسل واللبن والدارات ألصنام والحشرات وا

اضطرهم إلى التوسع في كم األلفاظ الدالة على جزيئات الكل الواحد ، فعلى سبيل المثال ؛  

نراهم قد توسعوا في األلفاظ الدالّة على الخيل وصفاتها وأنواعها ، بما يتيح لهم إيصال الرسالة 

عندما ال " اللغوية بأقل عدد ممكن من األلفاظ ؛ فاإلنسان يلجأ إلى وضع مصطلحات جديدة 

  3." يعسر عليه المعنى ، ولكن عندما يستعصي عليه لفظ يوافق معنى يجول في خاطره 

                                                             
  .41،صكالم العربظاظا،حسن، 1
  .81، صالملكة اللغویةزكریا،میشال،  2
 .148،صكالم العربظاظا،حسن، 3
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وتجارتهم  وفي العصر الجاهلي كثر ترحال العرب ، بكثرة تجارتهم مع الشرق والغرب ،      

 مع الشمال والجنوب برحلتي الشتاء والصيف اللتين ذكرهما القرآن الكريم في سورة اإليالف، 

ف الشعراء الصعاليك الذين يسكنون الجبال ، فاقتضت الحاجة إلى ظهور علم الجغرافيا كما عر

  . ، يرافقه وضع المصطلحات الدقيقة التي تزيل اللبس  في المعاني واألفكار

  :علم الجغرافيا عند العرب يدخل تحت ثالثة أقسام مميزة هي"وبما أن 

  .معرفة الطرق البرية والبحرية -أوالً

  .عرفة المسافات بين البالد والمحطات المهمةم -ثانياً

   4."دراسة األقاليم الجغرافية والخرائط عند جغرافيي العرب  -ثالثاً

لذا كان ال بد من إطالق مسميات دقيقة على كل ما يخص العلوم الجغرافية ، خاصة ما تعلق 

 رايين واألوردة في الجسم ، الطرق عند الجغرافيين بمثابة الش" منها بالطرق وأنواعها ذلك أن

   5."فعليها يتوقف تنظيم العمران وربط األقطار وإحكام األواصر التجارية المدنية

تختلف باختالف األمكنة كالسهول والحزون والجبال " وهذه الطرق ال تكون على نمط واحد وإنما

   6."وقد وضع المتقدمون لكل واحد اسماً بحسب موضعه وصفته. واألودية 

يالحظ الدارس أن هذه الطرق قد ارتبطت برحالتهم التجارية على وجه الخصوص ،          

  ذلك أن بالد العرب قد لعبت دور الوسيط التجاري بين الهند وإفريقية الشرقية من ناحية ،

  
                                                             

  .209،ص1955،ینایر،3،حولیات عین شمس،م الجغرافیة والخرائط عند جغرافیي العربحسن،محمود كامل، 4
،حولیات لغة الجغرافیین العرب ومصطلحاتھم،دراسة في الجیونوماستیكیة العربیة ومصادرھاالتوني،یوسف، 5

  .282،ص 1964، 9كلیة اآلداب،م
  .1/413،ج1943،كانون الثاني وشباط،18،مجلة المجمع العلمي العربي،مالطرقرسالة الجندي،محمد سلیم، 6
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  7. وبين بالد دجلة والفرات واإلمبراطورية الرومانية من ناحية أخرى 

رزاً في حياة سكان شبة الجزيرة العربية في الفترات التاريخية أدت الطرق التجارية دورا با"

ة المدن و الممالك في أه الطرق عامال كبيرا من عوامل نشو كانت هذ. التي سبقت اإلسالم 

و تجدر اإلشارة هنا إلى أن الطرق البرية كانت أوضح تاثيرا . شمال الجزيرة العربية و جنوبها 

  8" . تكوين الممالك من الطرق البحريةفي تفاعل القبائل العربية و 

  :كي في تاريخ األدب الجغرافي العربي يقولسيؤكد هذا المذهب ما ذكره كراتشكوفْ

ومن المحتمل أن المعلومات التي جمعها التجار العرب إبان رحالتهم الطويلة قد تردد صداه " 

ذكر األماكن ذكر اآلبار فيما خلفوه من أوصاف الطرق المختلفة ، حيث يرد باإلضافة إلى 

  9"وموارد المياه والجبال والقبائل التي يخترق الطريق أراضيها

وفرق في الرأي بين ما ذهب له الجندي وكراتشكوفسكي ؛ إذ يذكر الجندي أن ما ورد من       

مصطلحات  جغرافية متعلقة بالطرق ، إنما هي ألفاظ ومسميات وضعوها ، في حين عبر عنها 

   . ا هذا بقضية الترادف في اللغة العربية ويذكرن. أنها أوصاف للطريق كي بكراتشكوفس

وإن كانت هذه األسماء الكثيرة من ألفاظ الطرق تحمل في مضامينها اختالفات وتعريفات        

يقول . دقيقة لكل لفظ ، إال أن العقبة التي تواجه الدارس هي القدرة على تحديد االختالفات بدقة

  :ني تواليوسف 

                                                             
جامعة الدول /،  لجنة التألیف والترجمة والنشرتاریخ األدب الجغرافي كراتشكوفسكي ،:ینظر  7

  .40،ص1963القاھرة،/العربیة
،  الكتاب المئوي ،المملكة العربية السعودية–وزارة النقل  8

http://www.mot.gov.sa/L_HandradBook_First_1_B.asp  
  .40،ص1963القاھرة،/جامعة الدول العربیة/لجنة التألیف والترجمة والنشر 9

http://www.mot.gov.sa/L_HandradBook_First_1_B.asp
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غالباً ما تشرحها شرحاً غامضاً مبهماً مقتضباً ، ال  –القديمة أو الحديثة   -إن المعاجم العربية " 

   10."تتبين معه حقائقها وال تتميز به معانيها

ويعود السبب في ذلك ، إلى تقادم هذه األلفاظ في االستعمال الحديث ، النابع من اندثار هذه 

ة الطرق في الحرات والجبال والسهول ؛ فمع العمران الحديث في الدولة الطرق ، خاص

  . اإلسالمية ، صارت الطرق أكثر تحديداً وتنحصر في األماكن المأهولة في األعم األغلب

كما أن التطور الحضاري والعمراني ،وزيادة التواصل بين الناس في الحواضر الممتدة ،  ال بد 

كما . أنبوب الجبل ، والميلع : شعر العربي ألفاظاً مثلفلم نعد نقرأ في ال. سيرافقه تطور داللي

  . نالحظ تطوراً داللياً عالقته التخصيص في بعض األلفاظ مثل الشارع والزقاق والسكة

  : ولعّل عدم وضوح المعنى الدقيق أللفاظ الطرق يعود إلى أسباب       

لطرق كما الحال في عدم وجود كتب قديمة أو رسائل متخصصة ، تأتي على ذكر ا –أوالً 

فأول كتاب عن الطرق  أورده ابن النديم في . رسالة األصنام للكلبي ، وكتاب الخيل لألصمعي 

أما كتاب المسالك والممالك البن خرداذبه ، فال . الفهرست لوكيع القاضي ، ويذكر أنه لم يتمه 

لمختلفة ، فهو مثال يصف أو يذكر ألفاظ الطرق ـ بقدر ما يصف خريطة الطريق بين الممالك ا

دون أن يصف . جنوباً إلى الهند و يذكر الطرق التي تخرج من بغداد شماالً إلى آسيا الوسطى 

يؤيد هذا القول ما أورده كراتشكوفسكي في . هذه الطرق ضيقاً واتّساعاً ، تعرجاً أو استقامة  

ل وصف الطرق ، وذلك أما القسم الرئيسي من الكتاب فيشم:" وصف الممالك والمسالك قائالً 

   11."بدرجات متفاوتة في التفصيل

                                                             
، 9،حولیات كلیة اآلداب،ملغة الجغرافیین العرب ومصطلحاتھم،دراسة في الجیونوماستیكیة العربیة ومصادرھا 10

  .283،ص 1964
 .157،ص1963القاھرة،/جامعة الدول العربیة/والترجمة والنشر لجنة التألیف 11
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وقد تتفاوت درجات التفصيل إلى حد يغيب معه وصف الطريق كلية مع االكتفاء بذكر اسمه 

  . وخريطته

عدم وجود معاجم مصورة تحوي رسوماً توضيحية ، تساعد في توضيح الفرق بين  –ثانياً 

  . الزقاق والزنقة مثالً ، أو بين المخارت و الخيدب

تداخل هذه األلفاظ بسبب لهجات القبائل والمعرب ، مما يجعلها تتراوح بين الترادف التام  –ثالثاً 

إلى تشويش الصورة حول اللفظة ، أهما لفظتان أخرى ، مما يؤدي  اًأحياناً ، والتضاد أحيان

  لطريقين مختلفين لم يتضح الفرق بينهما ، أم أنهما لفظان لطريق واحد ؟   

ورغم عدم وضوح المدلول لأللفاظ الدالة على الطرق ، إال أن كثرتها البالغة في اللسان ،       

كما يالحظ الدقة المتناهية .تهم لها يدل على مدى اهتمام العرب بها ، النابع أساساً من شدة حاج

هذه الدقة ال تأتي إال بعد التمييز بين خصائص األشياء " في التفريق بين طريق وآخر و 

   12."أوالظاهرات ، وعملية التمييز هذه ال تأتي إال بعد الدراسة والتحليل والبحث

أكثر من إيراد صفات عامة  يذكر الجندي أنه أورد في رسالته ألفاظاً للطريق ، إال أنه قد      

  :جاً إياها تحت بند ألفاظ الطرق ، يقول مدر. للطريق تطلق على الطريق وعلى غيرها

وقد تحدثت عن األلفاظ الدالة على أنواع الطريق ؛ أجزائها وأحوالها ، وما كان منها في سهل أو 

   13.وذكرت طريق الماء واألودية والمسايل بصورة مجملة. جبل أو رمل أو واد

                                                                                                                                                                                   
  

،حولیات الجغرافیین العرب ومصطلحاتھم،دراسة في الجیونوماستیكیة العربیة ومصادرھاالتوني،یوسف،لغة  12
  .267،ص 1964، 9كلیة اآلداب،م

  .1/413،ج1943،كانون الثاني وشباط،18المجمع العلمي العربي،م،مجلة رسالة الطرق:ینظر 13
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كذلك أورد . ويبدو أن محمد سليم الجندي قد أورد ألفاظ الطرق ، وزاد عليها صفات الطرق  

على ذلك يكون . األلفاظ الدالة على مسايل األودية وطرق النبات والحيوان ومجاري الماء 

الجندي قد توسع في سرد كل ما له عالقة بالطريق ؛ فهو لم يورد األلفاظ الدالة على طريق 

  . اإلنسان فقط ، لكنه توسع مستفيداً من نظرية الحقول الداللية والمعاجم المعنوية  سلكه

 اًكانت العالقة بينها خالف مأن يمثل هذه السمات الداللية سواء أكانت تقابلية أ اإلنسان يستطيعوا"

في نموذج من الجداول ، يكتب في الجدول رأسياً الصفات أو الكلمات التي تنتمي إلى حقل داللي 

واحد ، ويكتب أفقياً السمات التي تشتمل عليها هذه الصفات ، كما يمكن لإلنسان أن يمثل هذه 

   14."السمات في نموذج من الشكل الشجري

توصل  ،متسلسلن الحقل الداللي واسع ممتد بشكل يتهيأ للقارئ أ انطالقاً مما تقدم ، و      

، مهما كانت يقوم على أسس بعينهاإال أن بناء الحقل الداللي . حلقة منه ألخرى ، ولفظة ألخرى

سمات مشتركة للحقل ، ويطلق عليها مصطلح " فأول شروطه وجود . النظرية المتبعة في بنائه 

يدل على وجود الوحدة القاموسية ، وتختلف  ، وتحققها)  archisememes( السمات المشتركة 

على حين تتشابه في السمات  األخرى في سمة واحدة على األقل ، كل وحدة قاموسية عن

فالوحدة القاموسية األساسية أو العامة في بحث ألفاظ الطرق التي تنتمي إلى  15".األخرى

طريق ، ( ة للحقل هي كلمة المحتوى الكلي لحقل الكلمة ، والتي تجمع معظم المالمح الداللي

وبالنظر إلى بعض الوحدات القاموسية التي أوردها الجندي في رسالة الطرق ،يظهر )  . سبيل

  . أنه قد توسع في الحقل الداللي حتى تجاوز الحدود الخارجية له

                                                             
،مجلة مجمع اللغة العربیة نظریة الحقول الداللیة والمعاجم المعنویة عند العربالرب،محمود جاد، 14

  .232،ص71،1992بالقاھرة،ج
 .232نفسھ،ص 15
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  : فمثال ذلك    

 16 .تدل على اقتفاء أثر الشيء: ين بِْأن والتَّبَأالتَّ •

بالطريق ، إال أن العربي استعمله في معرض حديثه عن الطريق ؛ فقيل تأبن وال عالقة له 

 17.الطريق إذا اقتفاها وتبعها

المشي (إدخال كلمة  –بناء عليه  –عالقة بحقل ألفاظ الطرق ، لوجب  لهذا اللفظن ولو كا

كلمة  أو إدراجمشى إذا سار في الطريق : يقال ،فهما متعلقان بالطريق والسير فيها ) والسير

  . ألن اقتفاء األثر معناه تتبع أثر من سار في الطريق) االقتفاء(

• قَنْلَصطريق صلنقع : للطريق، فيقال هما صفتان عامتان ، وقد يستخدمان : ع قَنْلَع ب

  18.بلنقع إذا كان خالياً

نى التعويج من االستواء إلى غير بمع ، أورده في معرض سرد ألفاظ الطريق: البهرج  •

  19.االستواء

   20.ه رهبوكلمة بهرج كلمة معربة فارسية ، وتعني الباطل ، وأصلها نَ 

وجود سمة واحدة من لم يفرق بين الوحدة القاموسية األساسية التي ال بد  يالحظ أن الجندي  

على األقل تجمع بينها وبين أي لفظ آخر متعلق بها ، دون إضافة الوحدة األساسية بالوحدة 

 . ة الفرعي

                                                             
  .414ص1،ج1943الثاني وشباط،،كانون 18،مجلة المجمع العلمي العربي،مرسالة الطرق،محمد سلیم،الجندي 16
  . )أبن( ، مادةلسان العربابن منظور،  17
  .416ص1،ج1943،كانون الثاني وشباط،18،مجلة المجمع العلمي العربي،مرسالة الطرقالجندي،محمد سلیم، 18
  .416ص1نفسھ،ج 19
 .181،صالمفصل في األلفاظ الفارسیة المعربةالمنجد،صالح الدین،: ینظر 20
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من سياقها ، ثم يبحث عن السمات التي ) صلنقع ،بهرج(كان األجدر بالباحث أن يجرد الكلمة و

 .، فهذا مما يؤخذ عليه) طريق( تربط الكلمة  بالوحدة القاموسية األساسية 

وإيراد  21.إذا عدل عنه. أخطأ الطريق: فقال . أخطأ : كما أنه  أورد بعض األفعال مثل الفعل 

ومثل هذا . فعل وليس من أسماء وال صفات الطريق) أخطأ(خطأ منه ، ألن الكلمة ) أخطأ(الفعل 

  . في رسالة الطرق كثير عنده

من خالل األمثلة ، يتبين أن الجندي قد واجه مشكلة الحدود الخارجية للحقل ،وتعني        

ف التشابك أو تقل السمات ، وينتهي الحدود الخارجية ، الحدود بين الحقول الداللية ، حيث يخ

وقد وقع الجندي ، في خطر عدم وضوح الصلة بين الحدود ، إذ  22.في محيطه الدائري  الحقل

يالحظ أن السمات المشتركة بين أعضاء الحقل ضعيفة أو معدومة ،مما أدى إلى انتقاله من حقل 

دات القاموسية مثل الصفات والذي أوقعه في هذا الخطأ ، أنه ربط بعض الوح. إلى حقل آخر 

عن طريق السياق الداللي دون النظر )  طريق ، سبيل(واألفعال ، بالوحدة القاموسية األساسية 

  . في السمة المشتركة بين الوحدتين ، كل على حدة

  

  

  

  

                                                             
 .241،ص2،ج1943،كانون الثاني وشباط،18،مجلة المجمع العلمي العربي،مرسالة الطرقسلیم،الجندي،محمد  21
،مجلة مجمع اللغة العربیة نظریة الحقول الداللیة والمعاجم المعنویة عند العربالرب،محمود جاد، 22

  .226- 225،ص71،1992بالقاھرة،ج
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  الفصل األول

  معجم ألفاظ الطرق

ولم يتم توثيق . العرب في هذا الفصل ، جمعت الباحثة ألفاظ الطريق التي وردت في لسان      

معاجم اخرى ، أو االتكاء  المادة المنقولة ، ألن الجمع والنقل اقتصر على اللسان دون إضافة من

قبل إعادة ترتيبها  دون معالجة ، وقد جمعت المادة مرتبة ترتيباً أبتثياً ،. من خارجه على شواهد

  . حسب المعنى في الفصل الثاني 

  باب األلف 

  :  تىأ

الطريق :  يتاءوالم. الخيل  يرالغاية حيث ينتهي إليه ج آخر: ، ممدودان  والميداء اءالميتَ

العامومجتَ. رمع الطريق أيضاً ميداء يتاء وم .ميد األرالطويل[  : طقَوأنشد ابن بري لح[ 

زإذا انْض ميتاء ماً برح الحز تْالطريق عليهما           مضقُده23. وقام ز   

عال وهو مفْ لوكسم ، أي طريق 24ةًتَ في طريق ميتاء فعرفه سنَدما وج: وفي حديث اللُّقطة  

بنى القوم بيوتهم على ميتاء واحد وميداء واحد وداري بميتاء : ويقال . من اإلتيان ، والميم زائدة

هكذا رواه ثعلب بهمز الياء عامر ؛ : تاء وطريق مْئ. دار فالن وميداء دار فالن أي تلقاء داره  

لوال أنه وعد حقٌّ ، وقولٌ  : وفي الحديث . من ميتاء ، قال وهو مفعال من أتيت أي يأتيه الناس 

زِنّا؛ أراد أنه طريق مسلوك يسلكه كلُّصدق ، وطريق مزِنّا عليك أكثر ما حلَح أ يتاءوهو  حد ،

                                                             
  . 198م ،ص1988،  1مجلة جذور ، عحميد بن األرقط حياته وما تبقى من شعره ، حداد،حنا جميل،  23
  .بإسناد حسن. 5634، كتاب النكاح ، حدیث رقم سنن النسائيالنسائي،  24
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¼       ½          M :قال اهللا عز وجل . ول من أتيته مفعال من اإلتيان ، فإن قلت طريق مأتي فهو مفع

حجاباً مستوراً أي ساتراً ألن ما أتيته فقد أتاك ؛ قال  : آتياً كما قال كأنه قال 25  رب¾    ¿

وإنما شُدد ألن : ه أنت ، قال تَيما أتاك من أمر اهللا فقد أتَ ألن، وقد يكون مفعوالً : الجوهري 

: قال ابن سيده . الفعل  دغمت في الياء التي هي المياء لكسرة ما قبلها فُأمفعول انقلبت واو 

يتاء ، بغير همز ، إال أن المراد الهمز ، ورواه أبو عبيد في المصنف بغير م وهكذا روى طريقٌ

همز ، فيعاالً ألن فيعاالً من أبنيفالصحيح فيه  يتاء ليس مصدراً إنما هو صفةٌة المصادر ، وم ،

وقد كان لنا أن نقول إن أبا عبيد أراد الهمز فتركه : قال ابن سيده . إذن ما رواه ثعلب وفسره 

عإال أنه عقد الباب بِفهناتَالء ففضح ذاته وأبان ه .  

  : أزل

زِل ْأالم :المضالرجز[                         :ق ؛ وأنشد ابن بريزِْأيق مثل الم[ 

  26لزِْأبِضنْك م كان نعنه ، وِإ          ِلحزتَ ملَ دضن عت منَذا دِإ

  : أزم

 ]السريع[       :ةيده؛ وأنشد األصمعي عن أبي م ِلزِْأيق مثل المضالم:  مزِالمْأ

  27ما هازِشُق  اللَّمتَ ما    وعضواتٌآزِالم زِمْأي هذا طريقٌ

  . تضرب : قشُمويروى عصوات ، وهي جمع عصاً ، وتَ

                                                             
  .61، مریم  25
   .أهتد إلى نسبتهلم  26
  . 2241، ص  6ج الصحاح ،الجوهري ،  27
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  .ق بين جبلينطريق ضي كلُّ: زِم ْأالمو

وموضع ْأالحرب أيضاً مزِم ، ومنه سمي الموضع الذي بين المْأزِشعن ر وعرفة ميم .

إذا كنت بين ": وفي حديث ابن عمر. بين جمع وعرفة  يقٌضد منَفي س مزِْأالم: األصمعي

زِْأالممن دون منًى ي فإن هناك سرتحتَح رة سمتُإنّ: ، وفي الحديث 28"اًها سبعون نبيي حر 

المدينة حزِْأراماً ما بين مم29هاي م زِْأ؛ الم :المضتَلْيق في الجبال حتى يها ببعض ويتَّقي بعضع س

ما ورمِه من اَأله ؛ والميم زائدة ، وكأنّاءالقُ زة والشِّوساعدة بن جؤيةوأنشد ِل ة ؛د ليذَاله:  

 ]الكامل   [                                                                                    

هنقَامبِ وم ، نبِسْأ، إذا حَألَفَّم قياَأل زِمٍ         ض نهدخْ، وص 30شَب  

 مٍزِْأمبِ ن التي حبِسنم ألنه أقسم بالبدسمقامهِن ، بالخفض على القَصواب إنشاده و: قال ابن بري 

 مزِومآ. ونة زالوادي في ح يقُضم: م وزْأجبل ، والم:  بشَخْتَفّ ، واَألملْ فَّلَيق ، وَأضمأي بِ

  . ضايقها تلتقي ويتّسع ما وراءها وما قُدامهام: األرض 

  :أصد

  . هي ردهة بين َأجبِل: صاداِإل

   :أفق

                                                             

سرحة  تحت عن عمران األنصاري أنه عدل إلى عبد اهللا بن عمر وأنا نازل: ونصه  9/82  سند أحمد ،م 28 
ال ما أنزلني إال : هل غير ذلك ؟ قلت : أردت ظلها قال : هذه السرحة قلت  تحت ما أنزلك: بطريق مكة فقال 

إذا كنت بين األخشبين من منى ونفخ بيده نحو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ذلك قال عبد اهللا بن عمر 
 نبيا سبعون حتهات سر المشرق فإن هنالك واديا يقال له السرر به سرحة

  ، 1271وصححه األلباني ، حديث رقم . 103424، حديث رقم سنن البيهقي  29
  .171، ص  1، ج ديوان الهذليين  30
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. ه في اآلفاقركب رأس: فق ْأي قَفَوَأ. ق الطريق أي على وجهه ، والجمع آفاق َأفَ ىقعدت عل

  . مين في رواق البيتالمقد ما بين الزرينِ:  واُألفُق

  .هنُنَس: الطريق  قُفَوَأ 

  : أمم 

 ، أي قَصد 31"ما هو مَألفَ ةإلى سنَّ هتُرتْكانت فَ نم": و في حديث ابن عمر  . ه تُدصه قَتُمميتَ

الطريق الميقال . تقيمس"هموتيم هماً، وتأمه َأمؤمه يقال.َأم: قيم مقام ُأ ويحتمل أن يكون اَألم

ْأالمقصد  ومموإن كانت الرواية بضم الهمزة ،فإنه يرجع إلى .أي هو على طريق ينبغي أن ي

وا يتأممون شرار ثمارِهم في الصدقة أي يتَعمدون كان: أصله ما هو بمعناه؛ومنه الحديث

M  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì قرئ .يتَيممون، وهو بمعناه: وى، وير ويقصدون

Ö  ÕL32 على ِإ:" ة وقرئ نَّوهي مثل السوهي الطريقة من َأ." ةممواُألمة  .ت م :

الطريق، وقوله تعالى :  واإلمام .، وهي الطريقة والدين . ةمة لغة في اُألمواِإل .الطريقة والدين

 :  M   U  T  S  R  QL 33 َؤأي لبطريق يم قصتَد فَأي ييممامواِإل .ز ي :  قْعالص

ون عليها رمفي طريق لهم ي :يقول ،"U  T  S   : " ل الفراءوقا. من الطريق واألرض 

هللا تعالى قال ا ؛ الواضح الطريقَ مامويكون اِإل .ويتّبع  مَؤه يإماماً ألنّريق هم فجعل الطَّارِفَسفي َأ

                                                             
اقتدى بي فهو أنا أنام وأصلى وأفطر فمن : وتمامه .196،ص 3ج ، ومنبع الفوائد مجمع الزوائد الهيثمي ، 31

إلى بدعة فقد ضل ومن  فترته فليس مني إن لكل عمل شرة ثم فترة فمن كانت سنتي مني ومن رغب عن
 . وهو حديث حسن. فقد اهتدى سنتي إلى فترته كانت

  22،  الزخرف 32
  79،  الحجر 33
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: " U  T  S." هوُأ.معظمه : وُأمة الطريق وُأمالطريق  م :عظَمها إذا كان طريقاً م

وُأم الطريق معظمه في قول كثير : غار فاألعظم أم الطريق ؛ الجوهري ق صرعظيماً وحوله طُ

 ]الطويل[                                                                    : عزة

  34ا يالَهالطريق ع ص به أمُّ،       تَخحٍوناص ي قيغادرن عسب الواِل

  باب الباء 

  : بني

نَيهي الطُّ: الطريق  اتُبرق الصغار تتشعب من الجادهاتُة ، وهي التُّر. عامةالنَّ وابن   

  

  .ة الطريقجحم:  35]باإلضافة [ 

  : بور

ورِالبي ورِوالبةُي ووالبرِياء والباري والبارِ والبارِياءب ، قيل : ةُيهو الطريق ،: فارسي معر 

البورياء بالفارسية : قال األصمعي.التي من قصب: وفي الصحاح  الحصير المنسوج ،:وقيل 

 ]الرجز[                  :بارِي وبورِي،وأنشد للعجاج يصف كناس الثوروهو بالعربية 

الب إذ جلَّلَه ارِكالخُص36ي  

  باب التاء
                                                             

 .82 ص، ديوان كثير عزة 34
  . مابين األقواس إضافة من الباحثة 35
  .327صالديوان،  36



14 
 

  :تبب 

تَتَاسب تَ: األمرهَأي تَواسى و .تَتَواسَأ بمفالن إذا اطَّ ررد قَتَواسوتَ امبيريق صل هذا من الطَّوَأ ،ن

المتَستوهو الذي خَ ب ،د فيه السخُ ارةُيكاًو شَوداً دفَ ،روح واستَضبان لمن يمن لُس بكه ، كأنه تُب

وقُ كثرة الوطء ،شر وجهلْه ، فصار محوباً بنَياً من جماعة ما حالَويشُمن األرض ، فَ هبه األمر 

الواضح البين المبه  ستقيم .  

الكامل[                                           :ي في المعانيوأنشد المازن[ 

ومطية المِالظَّ ثَلَم بتُثْعِإ الَلو الكَكُشْه       يِللَظْدامي اَأل لي  

  ِلـمعم بتتَسي مواحراً نَـهشَ ه    راحه ومتاِلقى بِى السردوَأ                 

  37ِلصير المرمكالح دارِوي المه     ضاحونَلَع يطبِالنَّ حرثَ نَأجٍ كَهنَ

نصب نواحي ألنه جلَعظَ هفي نواحي طَ :أراد. اً فَرريق متَستشَ.  ببرِما في هذا الطَّ هيق 

المتَستب مالشَّ نروالطُّ كرقات بآثار السن وهو الح ،ديد الذي يحوقال آخر في . به األرض  ثُر

 ]البسيط[                                                                     :مثله 

  38ماكُواُأل يدالبِ قُّشُي بتستَفي م        هاتشيو عحاها َأها من ضتُيضنَْأ

  . نٍيب طوءووق مقُ، أي شُ دوديق ذي خُرِفي طَ: أي 

  :تره

                                                             
  . 2، ص 1الفصول والغايات ، فصل غاياته ألف ، جالمعري ، . البيت لربيعة بن مقروم الضبي  37
 .106ص أمثال العرب ، الضبي ، . البيت لشُييم بن خويلد الفزاري  38
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 ،بضم التاء وفتح الراء المشددة:  39هاألباطيل ، واحدتها تُرهة، وهي التَّر: التُّرهات والتُّرهات 

 هرالتُّ: ه ، وقيلارِروالجمع التَّ ة عن الطريق األعظم ،بعشَتَق الصغار المروهي في األصل الطُّ

 ]الرجز[:  التُّرهات البواطل من األمور ؛وأنشد لرؤبة : األزهري.هة واحد، وهو الباطلروالتُّ

هِل التُّرليستْ بِقَو قَّة40 وح  

ويقال في جمع تُرهة : قال ابن بري في قول رؤبة ليست بقول التُّره ،قال .هي واحدة التُّرهات 

 ب عنها،شعتَة تَغار غير الجادق الصرالطُّ رهاتالتُّّ: الجوهري .ويقال هو واحد: للباطل تُره ،قال

 ]الكامل[                                    :نشد ابن بريب؛ وَأفارسي معر ، الواحدة تُرهة

  

الذي وَأ ذاكبيك يوالحقُّ فُرِع     مالك يفَدتُ عر41الباطِل هات  

  .التُّرهاتُ البسابِس، والتُّرهاتُ الصحاصح، وهو من أسماء الباطل: فقيل واستعير في الباطل 

  :تألب

  .  دتَمالم الطريقُ:  بوالمتْلَِئ. وى تَد واسامتَ :والطريقُ ب الشيءَألاتْ

  باب الثاء 

  :ثجن

                                                             
  .ثم ضبطها بالضم " التَّره  بالفتح: " وردت في اللسان قوله 39
   .178 صرؤبة بن العجاج ،  ديوان 40
  : وورد بصيغة.580ص  الديوان ،البيت لجرير ،  41

  .مالك    والحق يدمغ ترهات الباطل   - وأبيك تعرف –ذاك الذي 
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  .وليست بثَبت ،في غلظ من األرض ، يمانية طريقٌ: جنوالثََ جنالثَّ

  :ثغر

بن عدي يصف  قُلْو طريق مسلوك ؛ وقال طَو بطن واد َأفي جبل َأ ةجرفُ لُّكُ:  ةُرغْوالثَّ رغْالثَّ

 ]الرجز[                                                             :هالََئظليماً ورِ

  ة يشُجرغْثَ لَّكُ نهِوج ولها ملج    بِجلَ صعٌل

  42ن برجهامدنه قُكَأ

ي م َأناهرغَثَ: يقال  ، ةُمالثُلْ:  ةُرغْوالثَّ: غيره. رة وو عمنفتحة َأ ةبوكل ج:  رغْالثُّ: ابن سيده

 ]الطويل[                                       : الجبل ؛ قال ابن مقبل ملْسددنا عليهم ثَ

وهقرانَروا َأغَثَ مهم بِمرسٍض    بٍ وحارضوعحتى تَ وا القومزحز43واح  

ه هجون ورغَثْن سالكيه ي، وذلك َأ ةٌرغْفهو ثُ ،بسهولة ه الناسبحتَلْطريق ي لُّوكُ: قال األزهري  

دون فيه شَجِويوالحديث اآلخر  .كاً محفورة ر :"بادر؛ أي طرائقه 44"المسجد وا ثُغَر.  

  :ثقب

ثْقَبالم  :رطريق في حة وكان فيما مضى طريقٌ وغَلْظ ، بين اليثقباًوالكُ مامةوفة  يسمى م .

 ]الطويل[                   :قال الراعي ، وقيل هو ماء ، هنيبع يقٌرِطَ: يب وثُقَ

                                                             
 . لم أعثر لھ على دیوان ، ولم ترد األبیات في المجامیع  42
  : والبيت لم يرد في الديوان ، ويبدو سقط من قصيدة مطلعها ديوان تميم بن مقبل ،  43

  هل القلب عن دهماء ساٍل فمسمح      وتاركه منها الخيال المبرح 
  :ومحله بعد البيت التاسع والعشرين وهو

 . 57ص .وهم ملكوا ما بين هضبة يذبل     ونجران هل في ذاك مرعى ومسرح 
  .، باب الهاء  النهاية في غريب الحدث واألثراألثير ، ابن  44
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  45هقُراِئطَ تْالح ثُيح يبٍدي ثُقَجنَبِ      تْمزروَأ راغاً كالمالءم تْدجَأ

  .بقَثْمن الكوفة إلى مكة يقال له م وطَريقُ العراق: التهذيب

  : ثكم

 ]الكامل[   :شاهده قول الشاعر: قال ابن بري  طه ؛وس :، بالتحريك  ثَكَم الطريق

ا خَلميت بِشسحرلِْإ ةلْها      َأحاحزمالنَّ تها ثَكَميل الالَّق46بِح  

  .جةحالم  مةُالثُكْ: األعرابي  ابن. الطريق :  يُلقالنَّ

ى صاحباك خَّويث تَح خَّوتَ": روي عن أم سلمة أنها قالت لعثمان بن عفان ، رضي اهللا عنه 

ة ظاهرة ، والثَكْم مصدر جحين كأنه مبوضحاه حتى تَناه وَأيب أي 47"كْماًثَ ما لك الحقَّكَفإنهما ثَ

 ة يميناً والجحجا عن المرلما وال خَظْولم ي ما الحقَّزِأرادت أم سلمة أنهما لَ: القتيبي ثَكَم ؛ قال 

 :قال األزهري . 48"لماه ظْما األمر فلم يكَمر ثَأبا بكر وع نَأ": ومنه الحديث اآلخر  شماالً؛

  . دهصم الطريق وهو قَكَبا ثَكر 49أراد

  :ثكن

  .هحجالطريق أي عن س نِلِّ عن ثُكْخَ: ويقال .ه تُه ومحجنُنَس: الطريق  نالمحجة ، وثُكْ: ة نَالثُكْ

  :ثني

                                                             
  .232، ص دیوان الراعي النمیري 45
  .أهتد إلى نسبتهلم  46
 . ، باب الثاء النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير،  47
 . نفسه  48
 .ألن الضمير يعود على أم سلمة" أرادت: "األصل  49
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بة ، وقيل هي الجبل قَهي الع: ، وقيل  كالنَّقْب الطريقة في الجبل: ية الثَّن. طريق العقبة : الثَّنية 

  .نفسه

بة قَوكل ع خذ فيها ،الطريق ، فالطريق تْأ ضِرعبِ واٌلجبال ط: والعقاب : قال أبو منصور

       :نيزن الميجادومنه قول عبد اهللا ذي البِ ج أيضاً ؛دارِوهي الم. نايا ة ، وجمعها ثَينمسلوكة ثَ

 ]الرجز [                                                                                

  50ومِجللنُّ اءزوالج تَعرض    سومي وجاً دارِي مضرعتَ

: اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم، وكان دليله بركوبه ، والتعرض فيها  51يخاطب ناقة سيدنا رسوُل

تَأن ييامن الساند فيها مرتَة ويياسوفي الحديث . يسر عليه خرى ليكون َأُأ ر :من يصعةَ ديثّن 

المطَّ ارِرطَّ عنه ما حالثَّ ؛52سرائيلعن بني ِإ حنهي الطريق : كالعقبة فيه ، وقيل  :في الجبل  ةُي

ع بين مكة والمدينة من موض: ، بالضم رارسه ، والميل في رْأسعلى المَأ: العالي فيه ، وقيل

طريق الحدِإوبية ، بعضهم يقوله بالفتح، يثَّنما حة ، وصلوا إليها بة شاقَّقَهم على صعودها ألنها ع

عن بني إسرائيل هو ذنوبهم  والذي حطَّ في صعودها،بهم ليالً حين أرادوا مكة سنة الحديبية فرغَّ

 ]الوافر[                    :اجوفي خطبة الحج" قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم:" من قوله تعالى

  53أنا ابن جال وطالع الثنايا

  .مور العظام يرتكب اُأل أنه جلْدة ، أراد ينهي جمع ثَ
                                                             

  .ليستقيم الوزن) سومي(والصواب .   149، ص2اإلصابة في تمييز الصحابة ، جالعسقالني ، ابن حجر،  50
 . بالكسر) رسوِل(ھكذا وردت والصواب  51
فَكَان َأوَل , الثَّنيةَ ، ثنَّيةَ الْمرارِ ، فَِإنَّه يحطُّ عنْه ما حطَّ عن بني ِإسراِئيَل  من يصعد:" حديث مرفوع ونصه  52

  . الخ الحديث" من صعد خَيُل بني الْخَزرجِ
، نسب البيت 31،ص  1ج ، للميداني مجمع األمثال وفي . 90-89، ص  1، ج األدبخزانة البغدادي ،  53

 .تمثل به الحجاج على منبر الكوفة : لسحيم بن وثيل الرياحي، وأضاف 
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  :جبب

المجةب :المحجة وجأبو زيد  .يقالطرِ ةُاد :ركب فالن المجةُبة ، وهي الجاد.  

  :جدد

دالطريقة في السماء والجبل ،وقيل:  ةُالج :دة الج دوقوله عز وجل د ؛الطريقة ، والجمع ج:     

 M£   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  ¤L 54 طرائق تخالف لون : أي

 طُالخطَ:  ددالج: قال الفراء . اً يْأرأى فيه ر من األمر إذا ةًركب فالن جد: ومنه قولهم  الجبل ؛

وأنشد قول امرئ .  ةٌواحدتها جد ،قربيض وسود وحمر كالطُّ طٌتكون في الجبال خطَ ق،روالطُّ

 ]الطويل[                                                                            :القيس

  55يصِلد نهقَوي فَرِجي ناِئنَكَ     هنتْم ةَدوج هراتَس نَأكَ

ألنها خُطّة  ةًادسميت ج الطريق ةُادوج: قال األزهري . ة ادوج ةٌطريقة جدكلُّ : قال الزجاج

ستقيمة ملْمحوبة ، وجمعها الج الليث . واد :يخفف ويثقّل ، أما التخفيف فاشتقاقه من  الجاد

الجواد إذا أخرجه على فعلد مخرجه من الطريق الجديد الواضح ؛ قال أبو منصوره ، والمشد :

يجوز أن أما التخفيف فما علمت أحداً من أئمة اللغة أجازه وال  .قد غلط الليث في الوجهين معاً 

د ، فهو غير دد فهو من األرض الجديكون فعله من الجواد بمعنى السخي ، وأما قوله إذا شُ

ها وشُركها قاتُر، وهي طُ ودة وجدة ألنها ذات جدلوكة جادسة المجحيت الممإنما س ،صحيح

الطويل[         :قول الراعي ؛ وقال فية في األرض ، وكذلك قال األصمعيطَطَّخَالم[ 

                                                             
 2،فاطر 54
  " . متنه" بدل  ،"ظهره"كأن سراته وجدة : ، وورد في الديوان 181 ص، ديوان امرئ القيس 55
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  56حواِئار والجواد اللَّنَوقد بدا       لهن الم تاقُالع بِهالص تحبصَأفَ

  . من الطرق التي بها جدد  ة، وهي جمع الجاد أخطأ الراعي حين خفف الجواد: قال

  .عنه بالجددق اإلجماع فكنّى يريد من سلك طري ؛ العثار نمالجدد َأ كلَمن س: وفي المثل

وإذا جواد منهجٍ عن :معظم الطريق ، والجمع جواد،وفي حديث عبد اهللا بن سالم: والجادة 

 وادة وهي سواء الطريق ،وقيل: يميني؛الجق ،واحدتها جادوسطه ،وقيل: معظمه ، وقيل: الطُّر :

والعرب تقول : األزهريقال . هي الطريق األعظم الذي يجمع الطُّرق وال بد من المرور عليه

وهذا الطريق َأجد الطريقين أي . هذا طريق جدد إذا كان مستوياً ال حدب فيه وال وعوثة

  . أوطؤهما وأشدهما استواء وَأقلهما عدواء

جمسلكه وما وضح منه ؛ وقال أبو حنيفة  :ة الطريق اد:ة الطريق إلى الماءالجاد.  

  :جرج

رِج الرجلج جرإذا مشى في الجة ، وهي المحجة وجوهما لغتان: قال األزهري  ة الطريق ؛اد.  

وسط  هلُّكُ: ة جحة و والمجرالجو ةالجادوركب فالن . ه ومعظمهطُسو الطريق ةُجرج: ابن سيده

والصواب : الرياشية ؛ قال جرج: بالخاء ، وقال أبو زيد ة الطريق ،جرخَ: األصمعي. الطريق

  .هو خَرجةٌ بالخاء المعجمة: فقال قوم .األصمعي ما قال

فقال  قد اختلف في هذا الحرف ، جادة الطريق ؛: قال ابن بري في قوله الجرجة ،بتحريك الراء

هو خَرجة ، بالخاء المعجمة ،ذكره أبو سهل ووافقه ابن السكيت وزعم أن األصمعي : قوم 

هو جرجة ،بجيمين ، قال : هو جرجة ،بجيمين ، وقال ابن خالويه وثعلب : الواوغيره صحفوه فق
                                                             

  .برفع اآلخر " الصھُب"وورد .190، ص دیوان الراعي النمیري  56
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يقول هو خَرجة ، بالخاء المعجمة ،فقد  57:هذا هو الصحيح ؛ وزعم أن من  : أبو عمرو الزاهد

حكى لي بعض العلماء عن عن : سألت أبا الطيب عنها ، فقال:صحفه ؛وقال أبو بكر بن الجراح 

هي الجرجة ، بجيمين ، وهو عندي من جرِج الخاتم في إصبعي ؛وهو عند : ه قال أبي زيد أن

األصمعي من الطريق اَألخْرج أي الواضح ،فهذا ما بينهم من الخالف ، واألكثر عندهم أنه 

ما الصواب : بالخاء ،وكان الوزير ابن المغربي يسأل عن هذه الكلمة على سبيل االمتحان ويقول

  .وال يفسره من القولين؟

  :جرر

هي بابها وهي كهيئة القُبة : يقال.شرج السماء: والمجرة .الطريق إلى الماء :  جارةال

.جرة :والمرجر:"ومن أمثالهم.المجه بطتُر جرطي متوسطي يا مجرة كبد :يريد ،58"س

بذلك ألنها كأثر المجرة في السماء سميت : الجوهري. السماء،فإن ذلك وقت رطاب النخيل بهجر

   59.المجرة

  :جرن

  .سالطريق الدارِ: الجارن 

  :جسر

رسالج روالجِس  :لغتان ، وهو القنطرة ونحوه مما يعبوالجمع القليل َأ ،عليه رجر؛ قالس:     

 ]الرجز[                                                                                                          

                                                             
  ).یقول(ھكذا في اللسان والصواب أن تنقل النقطتان الرأسیتان لما بعد  57
  .34،ص1جالفصول والغايات ، المعري،  58
 . يقصد بالمعنى األصلي لها وهي السمنة الجامدة وبها سميت المجرة حالياً وهي درب التبانة 59
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اخاً كَإن فراَأل راخِفَأبِ       كُرِوضِر غْبداد واَأل راءج60رِس  

والكثير جسوفي حديث نوف بن مالك قال.  ور:" على نيل مصر فج وجفوقع عسرهم 61"ةنَس 

  .اً يعبرون عليه ، وتفتح جيمه وتكسررسأي صار لهم جِ

  :جلَخَ

  .ما بان من الطريق ووضح : الجِلْواخ 

  :جنب

تا ذَخَن َأيتَتيبأرسلوا مجنّبتَين أي كَ: يقال : ابن األعرابي . باه ناحيتاه وكذلك جان: جنَبتا الوادي 

ناحوكذا رواه في الحديث  .ي الطريقتَي:" نَوعلى جتَبفَتّحةي الصوتقول  .62"راط أبواب م :موا ر

  . ه يتَيأي ناحوجنْبتَيه ه يتَبانجنَابيه وجيسيرون 

  :جوب

جاب الشيء جوتَباً واجخَ: ه ابلُّوكُ .هقَر مجوطَقَ فتَع وطَسه فقد جوجاب المفازة والظلمة  .هتَب

جوباً واجقطعها : ها تاب .وجاب البالد يجوبقطعها سيراً: باً ها جو.  

الجفَ: بة ووة ما بين البيوت ج .والجموضع ينْ: بة وجاب في الحرة والجمع جبو.  

  :جوز
                                                             

  . 83، ص 1، ج ، باب االقتصاد والرفق بهجة المجالس وأنس المجالس ابن عبد البر، 60
 . ، باب الجيم مع السين النهاية في غريب الحديث واألثراألثير ، ابن  61
إن اهللا تعالى ضرب مثال صراطا مستقيما :  وتمامه. ، وصححه  18ص ،  تخريج كتاب السنة، األلباني  62
،  الصراط علىستور ، و داعي اهللا تعالى يدعو األبواب على لهما سوران و مفتحة أبواب الصراط جنبتي على ،
حدود اهللا ، ال يقع أحد في حدود اهللا حتى يهتك ستر اهللا ، و الذي يدعو من  الصراط جنبتي على التي األبواب و

 .فوقه واعظ اهللا عز و جل
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المطَريق إذا قَالط: ازةجوالمجازة . أحد جانبيه إلى اآلخر  من تَع :الطريق في السةخَب.  

  .هل إلى منهل نْمن الماء مقدار ما يجوز به المسافر من مالجِيزة : األزهري

  باب الحاء

  :حبك

الطريقة في الرمل ونحوه: بيكةالح.  

يعني طرائق النجوم ،  ؛ M #  "  !L  63  :ها ، وفي التنزيل قُطراِئ: حبك السماء

عز وجل [ وقال الفراء في قوله . ة والجمع كالجمع يكَبِواحدتها ح [:  M #  "  !L 
كل شيء كالرملة إذا مرت عليها الريح الساكنة ، والماء القائم إذا مرت به  رسكَك تَبالح: قال

الريح ، والدرع من الحديد لها حوروي عن ابن عباس في قوله تعالى . ك أيضاًب:  M  "  !

 #L : وأهل اللغة يقولون ذات الطرائق الحسنة ؛ وفي : قال أبو إسحاق  ،الخَلْق الحسن

حديث عمرو بن مالطويل[                            :دح النبي ، صلى اهللا عليه وسلم ة يمر[ 

  64كاِئبفوق الح يك الناسِلوَل مسساً ووالداً،      رفْالناس نَ خير تَحبصَأل

الحائك ب :يكة يعني بها السموات ألن فيها طرق النجومبِالطرق ، واحدتها ح.  

  :حثم

  ] 65الظاهر أنها مفردها الحثْمة[.الطرق العالية: الحثُم 
                                                             

  7،  الذاريات 63
  . 332، باب الحاء مع الباء ،صالنهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير ،  64
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  :حجج

المحوقيل الطريق ؛: ة ج: وقيل الطريق ؛ ةُجاد: محنَ ةُجج . ه نُالطريق سوجالطريق : والح

 ]الرجز[                                              :أخرى ، وأنشد جوعتستقيم مرة وتَ

 دَأ! َأجياموجِإ        ،جِك من حقَتَذا اسام مةًر يع66 جِو   

  .ةرالطرق المحفَّ: الحجج  

  : حجر

على  ة التي هي الناحيةوعندي أنه جمع الحجر: قال . لم يفسر ثعلب الحواجر : قال ابن سيده

  .؛ أي ناحيتاه  67"جرتا الطريقللنساء ح ":وفي الحديث . غير قياس ، وله نظائر

  :حجم

قة في وهي بمعنى الطرق الضي .)محاجِم(بصيغة الجمع على  )لحج (عند لفظ ولكن ورد لم يرد

  ).المالحج(الجبال ، كما سيرد في تعريف 

  : حرث

  .دودة بالحوافركْجة المحالم: الحرث

  :حرج

                                                                                                                                                                                   
  .اإلضافة من الباحثة 65
 .أهتد إلى نسبتهلم  66
لَيس للنِّساء من باحة الطَّرِيق شَيء ، ولَكن لَهن  ": ، وتمامه 446: حديث رقم  ، غريب الحديثالخطابي ،  67

تَا الطَّرِيقرجحديث مرفوع "ح . 
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جروقد حكيت بجيمين . وقيل معظمه  الطريق ؛ ة أيركب الح.  

  :حصر

الحالطريق والجمع : ير صرصالبسيط[          :؛ عن ابن األعرابي ؛ وأنشد ح[ 

  68 حصر ةٌيعاد من نُجد والح       ،تْحقد وض يدالبِ جاجف يتُا رَأملَ

. استوعبه: حصراً  صرهحي الشيء رصوح. قديمة  :وعادية. جمع نَجد كسحل وسحل : نُجد 

والحصوالجمع َأ ،وجه األرض:  يرحصر ةٌرصوح .  

  :حفظ

ه رثَقطع َأنْين مرة ثم يبِين المستقيم الذي ال ينقطع ، فأما الطريق الذي يهو الطريق الب: الحافظ

ويحي فليس بحافظم .  

  :حقق

  .طهاها وهو وسقَّهو أن يركبن ح؛  69ن الطريق قْقُحليس للنساء أن ي :في الحديث

  :حوم

                                                             
 .أهتد إلى نسبتهلم  68

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خارج من المسجد : " ، وتمام الحديث 2572برقم  سنن أبي داود 69
استأخرن فإنه ليس لكن أن  اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للنساء

 ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق
 "به
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وهي أطيب  ،شقائق بين الجبال مانةومان واحدتها حوالح:  قال ةَألبي خَير رقرئ بخط  شَم

الحونةز، لَدما كان فوق الرمل ودونه حين : وقال أبو عمرو.  بارقُكام وال َأليس فيها إ ولكنها ج

  . مانة أي األرض الغليظة المنقادةوبالح بخاشكأنها َأ: ج حذْوفي حديث وفد م. هطُبِهه أو تَدعصتَ

  باب الخاء

  :خبب

  . أو سحاب ،طريق من رمل: الخبة والخَبة والخُبة 

يبة بِة والخَبالخبة والطِّ: األصمعي. الطريقة من الرمل والسحاب: والخَبيبة والخَبة والخبة 

 ]البسيط[         :  الرمةوأنشد قول ذي . ل و سحاب ممن ر كل هذا طرائقُ :ةبابوالطِّ

جمن عمة الراء لَقَنَْأ ِلمبها خ70ب   

  .وهي الطَّراِئقُ أيضاً" ب بلها ح:" ورواه غيره : قال

وهي إلى السهولة  لة ،هنة وال سزثاء ، ليست بحيطريقة لينة م: الخُبة من األرض : ابن شميل

ما معنى قول  بة فقال له ْؤر يقة لَموزعموا أن ذا الر: قال. س يوأنكره أبو الدقَ: قال .  أدنى 

 ]الطويل[                                                                 :الراعي

  71دا ؟رفع ،ٌليهى سعقْطُروقاً ، وقد َأ     ،ةخُب هِللى َأِإ شواٍلوا بَأناخَُأ

                                                             
  :، وورد في الديوان  79، ص  1، ج ديوان ذي الرمة 70
  حتى إذا جعلته بين أظهرها    من عجمة الرمل أثباج لها خبب  

 . بنفس لفظ الديوان . 344، ص  1،ججمهرة أشعار العرب وأورده أبوزيد القرشي، في  
  .فجاء بأشوال إلى أھل خیمة    طروقًا وقد اقعى سھیل وعّردا: وورد بلفظ،  199، ص دیوان الراعي النمیري 71
  ).اقعى بھمزة وصل( 
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. بة دجة والمَئلكْهي أرض بين الم: ومرة ههنا إلى أن قال  ،ة ههناريذهب م فجعل رؤبةُ: قال

اعي ولم رة من المبأبيات قليلة ، والخُ: في بيت الراعي  ،ةوأهل خُب: قيل. و كذلك هي: قال 

،  ين من الرمللَبيقة بين حقة كله واحد ، وهي الشَّببيبة والخُالخَ: وقال ابن نُجيم . يفسر لنا 

  .وأنشد بيت الراعي

  :خدب

 ]البسيط[              :حكاه الشيباني ؛ قال الشاعر .  حالواض ريقُالطَّ: ب ديالخَ

دعيو الجلِّ خَفي خَ ،هابِ واديدبة،     قُّشَكما ي، دابِإلى هه، َقُالس72ر  

  :خدد

  .الطريق: دالخَ: ابن األعرابي. شَركه ، قاله أبو زيد: خَدد الطريق 

  :خرت

طريق مخْرت : ويقال . المفاوِز،وهي طُرقها الخفية ومضايقُها اترالذي يهتدي َألخْ:الخريتُ

ناًوموطُ.ثْقَب إذا كان مستقيماً بيخارِترخْرِت. ق ميتاً ،ألنه يدل على المرالدليل خ ؛ 73وسمي 

دنْسنْفَذاً ال يتاً ألن له مخْرعلى من سلكه وسمي م.  

  :خرف

  

                                                             
  .أهتد إلى نسبتهلم  72
  . األصل المخْرت ، بفتح الراء 73
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ة فَرخْعائد المريض في م": روى ثوبان عن النبي ، صلى اهللا عليه وسلم ، أنه قال : التهذيب

  74.  "الجنة حتى يرجع

وجمعها  ،يهما شاء ، أي يجتنين َأم فُرِتَخْي ٍلخْن من نَيفَّة بين صكَّس: ةفَرخْالم: قال شمر

فة . فخارِالمخْرمِ أي على : وفي حديث عمر.الطريق الواضح: والمفة النَّعخْرتركتكم على م

  .المخارِف الطُّرق ولم يعين أية الطرق هي: ثعلب.مثِْل طريقها التي  تُمهدها بأخفافها 

  :خرق

تَخْالمرق ، الممواالخْ. ، ابن سيده  رراقُت  :الممر في األرض عراً على غير طريقض.  

  :خرم

 ؛ جاجِفواه الفق في الجبال وَأرالطُّ: وقيل ،ري كَّعن الس ق في الغلظ ؛رالطُّ :المخارِمالخَرم و 

 ]الطويل[                                                              :قال أبو ذؤيب

  75 ، فيح نِجاِئ، كَلَبات اله نُهوج      مخارِم نهنَيب ه رجماتٌبِ

بهما  كلُاس": ل وبعث معهما دليالً وقالمي فحملهما على جملَسس اَألوَأا بِرم: هجرةوفي حديث ال

حتَ ثُيلَعم الطُّ مِخارِمن مرجوهو  ،76"قوهو الطريق في الجبل أو بكسر الراء ،  ،مرخْمع م

  .الرمل

                                                             
  . وهو حديث صحيحباب فضل زيارة المريض  ،  مسند أحمد بن حنبل 74
بدل ) نھوج ،كلّبات الھجائن ، تفیح ( وورد الشطر الثاني في الدیوان .  119، ص  1، ج دیوان الھذلیین 75
 ).فیح(

  .، حديث ضعيف مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي ، نور الدين ،  76
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ة بين ينم وهو الثَّرِخْمأخوذ من الم ، جخارِمال لها ، أي  مخارِال م مينٍي يال خير ف :ويقال

م ، وهي اليمين التي تجعل لصاحبها خارِفي الم تْعلَطَ مينهذه ي: وقال أبو زيد . الجبلين 

رجاً خْم .  

  :خزن

ن الطريق خازِم :مخاصهار.  

  :خصر

بن اور ؛ قال ساعدة صوجمعه خُ ، سفله في الرمال خاصةعاله وَأين َأطريق ب :خَصر الرمل 

 ]الطويل[                                                                        :جؤية 

  77هاورخُصى حوزِها فَلَعَأفَ ،       فَمر ةالَطا ُأسنَبفَ ضاحٍ هبِ رضَأ

 ]الطويل[                                                                 :وقال الشاعر 

  78هنَعزثم ج ِلمالر ورصخُ نذْخََأ

تَخْومقْالتي تَ: رات الطرق صبر في وذا سلك الطريق األبعد كان أسهلها وِإورِع.  

  :خطط

وفي حديث عبد اهللا بن عمرو في صفة  .،والجمع خُطُوطريقة المستطيلة في الشيءالطَّ:  طُّالخَ

ة ، يطَط؛ واحدتها خَ 79ققاِئوكالخطائط بين الشَّ ِلمل الرالسكس اتٌيفيها ح: األرض الخامسة 

                                                             
  .213، ص  2ج ديوان الهذليين ،  77
  .أهتد إلى نسبتهلم  78
  .لم يذكر سنده. الخاء مع الطاء، باب الغريب في نهاية الحديث واألثر ابن األثير ، 79
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وال  طَّذلك الخَ 80مزلِْإ: قالي الطريق ،:  طُّوالخَ. هاينها وِلظلَقائق في غالشَّ فارقُتُ وهي طرائقُ

تَظْلالطويل[                                      :عنه شيئاً ؛ قال أبو صخر الهذلي م[ 

  81بعن الخَطِّ لم يسرب لها الخَطُّ سارِ       ،الدجى يلةصدود القُالصِ اُألدمِ في لَ

 ]البسيط[                       :دلنْبن ج عن ثعلب ؛ قال سالمةُ ؛ ريقُالطَّ:  طُّوالخَ 

  82 فاللُّوبِ طِّالخَ وادس نيب نذْخُيْأ         ،ى ظعائننانَثْنا وما تُحتى تركْ

  :خلج

ة عن الطريق األعظم بعشَتَالم قُرأي الطُّ 83"السبيل حِضعن و جخاِلالم بكَنْتَ": في الحديث 

  .الواضح

  . مائه إلى مكان آخر،والجمع خُلْج وخُلْجان ضعب ربعالخليج شعبة تنشعب من الوادي تُ: وقيل

  :خلف

المتقارب[                       :قال صخر الغي الجبلين ؛الطريق بين : يفالخل[ 

  

  84يفالطْرِقةً أو خَمتُ َأتَيم        ،بها قربتي فلما جزمتُ

                                                             
 .بهمزة وصل) الزم(واألصل 80
  . 50، ص  2،جديوان الهذليين  81
  . 124، ص المفضليات 82
 . ، باب الخاء مع الالم  النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير ،  83
  .76، ص 2ج ديوان الهذليين ،  84
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جزغفة، رغيفجمع طريق مثل : رقةطْمألت ، وَأ: تُميخُ وَأرالخَ 85 ومنه قولهم ذلكما يقال  يف

غضاًذ المتقارب[                                                     :قال كثير.  86ئب[ 

  87ااثَعفَ ٍليلَ ةَيقَرِفَ يف       أصابلالخَ يخِذ ِلى ، ككاهروذفْ

هو الطريق : صل الجبل ، وقيل أهو الطريق في : ى ، وقيل رفْذصواب إنشاده بِ: قال ابن بري

يف الطريق لالخَ: وقيل وراء الوادي،: هو الطريق وراء الجبل ، وقيل:وقيل. في أصل الجبل 

  . الطريق فقط ، والجمع من ذلك كله خُلُفٌ: اً كان ، وقيليفي الجبل َأ

 ]جزالر[                                                             :أنشد ثعلب

شْتَ في خُلُفبع من رم88هارام  

ريق كالخَالطَّ: فة لَخْوالملالوافر[                         :قال أبو ذؤيب ؛ يف[ 

  89يفُقثَ تْعمذا اجتَ، ِإ ةفلَخْبم       بٍهو مُأ القيتُ نَأ ُلمَؤتُ

هم حيث قُرطُ: نًى أيضاً مبِ فُلَخْوالم. أي الطريق الوسطى  ى سطَفة الولَخْعليك الم: ويقال

يمونر .  

  :خلل

                                                             
 . لسان العرب) ذيخ(ذكر الضباع: الذيخ 85
  .لسان العرب) غضا(من الشجر نوع :الغضا 86
  .212، ص  ديوان كثير عزة 87
نسب الفراء األبیات ألبي محمد الفقعسي " خرق"مادة اللسان ،وفي . ، ولم ینسبھ  629 صمجالس ثعلب ،  88

  بلفظ 
  " .خلف" بدًال من " ُخُرق " 
  .98، ص  1جديوان الهذليين ،  89
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 ]الوافر[                                                   :قال الشاعر :الخل 

  90 خُلُّه بالخَلِّ خَالَّنت تَوَأ       ، لٍّك فوق تَباُؤذ خلتك ، ِإسَأ

  .يريد الطريق في الرمل لِّقوله بالخَ: قال ابن بري

  .الخَلُّ طريق في الرمل يذكَّر ويؤنّث: الجوهري

 ]البسيط[            : قال . الطريق النافذ بين الرمال المتراكمة :  ّلالخَ: ابن سيده 

   91قُلطَنْوهي تَ ،ي عليهاي ُألرزِنِّإ      ،مصعدةً  من شَوران لََّأقْبلْتُها الخَ

هو طريق : وقيل. الطريق بين الرملتين : الخل : وقيل .  ذُفُنْخالً ألنه يتخلل أي يسمي : قال 

الرجز[                                                :اً كان ؛ قال في الرمل أي[ 

  92لِّ ضمرٍ حين هابا ودجامن خَ

يخرج الدجال : وفي الحديث . مل الرالرملة اليتيمة المنفردة من : ة والخَلَّ. وخالل  والجمع َأخُلٌّ

ة ألن السبيل لَّ، أي في سبيل وطريق بينهما ، قيل للطريق والسبيل خ93َة بين الشام والعراق لَّخَ

  .ما بين البلدين أي أخذ محيط ما بينهما لَّخَ

  :خنق

                                                             
 .أهتد إلى نسبتهلم  90
، المرصفي ، رغبة اآلمل من كتاب  815ص معجم ما استعجم، السلمي ، البكري ،البيت ألبي شجرة  91

  . 92، 91، ص  4الكامل، ج
  .أهتد إلى نسبتهلم  92
 . بسند ضعیف. 1475، الفتن ، باب العالمات قبل خروج الدجال ، رقم حماد ، نعیم  93
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المضيق : تَنَق خْالم .ق الشِّنَتَخْومب ع :ممضيق في الوادي ، : والخانق . يقهضق والخان :شعب 

ضقاق خانقاًوأهل ا. ق في الجبل يالمضيق: والمختنق . ليمن يسمون الز.  

  :خنن

ة نَّخَالم :مالوادي  يقُض .ةنَّخَوالم :مصلْالماء من التَّ بة إلى الوادي ع .  

فُ: نّة خَو الموة الطريق ه .نّةخَوالم :المحجة البة نَي.  

  :خيط

الميطُخ  :الممر والمالطويل[                                :قال ذو الرمة :ك لَس[ 

نَّكَأ مامٍقى زِلْوبينهما مه      مجاعٍشُ يطُخ آخ ،94، ثائر الليِل ر  

  باب الدال

  :دبب

 بدة الرطريقُ:لجه الذي يداتَّ":وقال ابن عباس،رضي اهللا عنهما.عليه ببة قُبعوا ديش وال ر

 ]الطويل[ :قال الشاعر .الطريق:والدبة بالضم.هبذْريقة والمالطَّ:ة بالضمالدب.95"قوا الجماعةفارِتُ

  96المرعبِل يفل الخَنثْة معلى دب      هنيميض عغْا هذْرِيان ، قلَّ تَهطَ

  :دجم

                                                             
  . 1689،  ص 3، ج  ديوان ذي الرمة 94
 . ، باب الدال نهاية الحديث واألثرالغريب في األثير ، ابن  95
  .الُمَمزَّق: والمرعبل. خفیف الكالم والخدمة: والھذریان..أهتد إلى نسبتهلم 96
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  .أي الطريق ةجة والدممهو على تلك الدج: أبو زيد 

  :دحل

الدقْنَ:ل حق فَب ضيه ثم يتسع َأممسفله حتى يشى فيه وربما أنبت السر ، وقيل د :هو مل خَد

تحت الجررر في َأب البئشَض خَف أو في عسفلها ونحو ذلك من المناهل ، والجمع وارد والم

 بيت بل ، ورحلت في الدخَحل أي ددفيه َأ تلْحوقد د . النول ودحودحال ودح دحاٌلحل وَأدَأ

وفي : قال أبو عبيد . ل عليهم داخل خَل تدخل فيه المرأة إذا دحعراب يجعل له دمن بيوت اَأل

قال . ل ، من ذلك خُ، أي اد 97"ر البيتسفي ك ْلحاد": هريرة ، رضي اهللا عنه أبي حديث 

 ،منها ٍلحت غير دلْخَالناً كثيرة ، وقد دناء دحهونواحي الدصاء لْوقد رأيت بالخَ: األزهري 

أو قامتين أو  اً في األرض قامةًكَّل منها سحيذهب الد ،قها اهللا تعالى تحت األرضلَوهي خالئق خَ

لَتَأكثر من ذلك ، ثم يجف يميناً أو شماالً فمرساء ال تَلْة يضيق ومرة يتسع في صفاة مها يك فيح

ُلعاوِالم ة لصالبتهاالمحدد.  

  :درأ

دكُ: وء الطريق روره وَأسذُ وطريقُ ه ،يقُخافو دروء، سورٍو كُأي ذُ: ول على فُع ب وحد

  .ةوجِرفَ

  :درب

الدبر :كَّباب السة الواسوفي التهذيب ؛ع :الواسدخَل إلى الروم .ة عوبها:وكُل مرمن د برد. 

وأصل الدبر :من بالد :؛ومنه قولهميق في الجبالالمض ودالع إذا دخلوا أرض القوم برَأد

                                                             
 . ، باب الدال الغريب في نهاية الحديث واألثرابن األثير ،  97
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مون الروم ، فإذا صاروا هزِال تزالون تَ": أبي بكر ، رضي اهللا عنه عن حديث الوفي  .الروم

 :بة رالدوأصله من : رار؛ قال الف ر في الحرب وقتَبأراد الص؛  98"برت الحفَوقََ ،يبدرِإلى التَّ

 كيعني أن المساِل واب ؛من األب بِويبكالتَّ ، رقُ، وهي الطُّروبِويجوز أن يكون من الد ،ةبرِجالتَّ

  . برالح فُقتَفَ يقُضتَ

  :درج

جدارِالم :الظ في الجبالالثنايا الغ، واحدتها مدمشى ،جةٌر؛ وهي المواضع التي يدرج فيها أي ي

 ]الرجز[                                :ينجاد، وهو عبد اهللا ذو البِ ومنه قول المزني

  ،ومِجللنُّ زاءوالج رضعي     تَومجاً وسدارِضي مرعتَ

  99يميقتَفاس مِبو القاسهذا َأ

 100"!يا منافق كاجردَأ: د جقال لبعض المنافقين ، وقد دخل المس": يوببي َأوفي حديث َأ

  . ك الذي جئت منهريقَطَ ذْمن المسجد وخُ جروهو الطريق، أي اخْ جمع درجٍ :راجداَأل

الدرج :المحاج  .والدرواَأل. الطريق :  جدالطُّ:  راجالرجز[      :أنشد ابن األعرابي. ق ر[ 

فُّ غُفَْل البِلُيباَأل يد101راجِد  

                                                             
 . ، باب الدال ، نفسهابن األثير  98

 
   . من البحث 18سبق تخریجھ ، ینظر ص  99

 . ، باب الدال الحديث واألثرالغريب في نهاية ابن األثير ،  100
  .أهتد إلى نسبتهلم  101
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والمدرةُج  :مماألشياء على الطريق وغيره ر .ومدرالطريق ةُج :  مظَعمنُنَه وسويقال .  ه

للطريق الذي يدرج فيه الغالم والريح وغيرهما مدرج ومدرةٌج جروجمعه َأ وددراج أي ممر 

ذْومهوال. بمدجةر :ذْالمهب والملَسالطويل[                     : وقال ساعدة بن جؤية ؛ ك[  

  102يممن ههشبثانٍ ، لَ جدارِم        هنَّ، كَأ هيتَحفْفي ص هرثْى َأرتَ

  :درر

درويقال قصده ومتنه ؛: الطريق  ر :هو على درِر الطريق أي على مدرجوفي الصحاح  ه ،ت :

  .أي على قصده

  :درس

الدرس :الطريق الخفي.  

  :دعب

الديقُرِالطَّ: بوب ع ُللَّذَالم الموطوء ، الواضح الذي يكُلُسه ؛الناس نوب الهِلذَقالت جالبسيط[ :ةي[ 

  103بوبعد رِفي الشَّ مهريقُماً طَوي       ،رواثُكَ نوا  وِإزع وإن مٍوقَ وكلُّ

  .حدَأ ه كلُُّؤطَوكذلك الذي ي: قال الفراء

  : دعس

عاسدالطريق الذي لَ: المتْنَيالرجز[:بة بن العجاج يصف حميراً وردت الماء قال رْؤ ؛ ةُه المار[ 

                                                             
جمع شَبث وهي دويبة واسعة الفم ،مرتفعة المؤخر تخرب : والشبثان.230، ص  1جديوان الهذليين ،  102

  ). شبث(لسان العرب.هي العنكبوت كثيرة األرجل:األرض، وقيل
  .من هذا البحث 112ينظر ص .وروي في الديوان بصيغة أخرى. 124،ص 3، جديوان الهذليين  103
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في رعاسٍ م آثارٍسدقْ ومعد،           رِيدِلاَألثْ تحتَ ن الد احيقْس104 س  

أي ممر هذه الحمير في رثرت فيه حوافرهام قد َأس .الذي كثر عليه المشي: عاقُوالطريق الد .

والساحي :الماء الذي يسعلى وجه األرض  يح. والديريد أن الماء أبيض البياض؛: قُس.  

  :دعم

يمعالرجز[                    :معظمه ؛ قال الراجز يصف إبالً: الطريق   د[ 

وصدتَ تْرتَبدا ريتَ         ،الثّنكَرمن ب يمعهاد يعم105اد  

  .أي طريقاً موطوءاً: وسطها ، دعميا: دعميها 

  :دلثع

لْثَع : النضر وأبو خيرة. الطريق الواضح : عثَنْلَالدالد :سهل طريق هو َأ: ، وقيل  ُلالطريق السه

يكون في سهل أو حبوطن، زطوط فيه وال هال ح.  

  :دلع

  . هو الواسع: ، وقيلوط بفيه وال ه ودعن ال صزسهل في مكان ح: طريق دليع 

  . ع إذا كان سهالًالنوجمعه د ،طريق دلَنَّع: ر عن محارب وروى شم. الطريق : وع الدلُ

  :دلل

يلة ِلالد :المحلَّىة البيضاء ، جوهي الد.  

                                                             
  . 106، ص  ديوان رؤبة بن العجاج 104
  . ولم ينسبه. 241، ص 16ج " دعم"مادة  تاج العروس ،الزبيدي ، 105
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  :دهلز

هليزالد :لِّالديج ، فارسي معرب ، والدوالدار ، فارسي معربليز ، بالكسر، ما بين الباب ه، 

يز معرب بالفارسية داليز وداالز لهوالد: قال.عراب داليج ليز ِإده: الليث . هاليزدالوالجمع 

  .بوهنزمز معر: ، قال ةُالجيَئ: والدهليز .

  :دهن

الدملس ههناالطريق اَأل:  هان .وقال مسكين ارِالدالكامل[                     :مي[ 

وممٍخاص قاوفي كَ تُمبد     ثْمل الدهان فكان ذْر106 لي الع  

  :دور

  .هارِدفي م كلَالفَ ارديجعل اسماً نحو م: مدار

  باب الذال

  :ذلل

قالت اريها وطرقها ، واحدها ذلٌّ ؛ أي مجاللها ، ذْوجارية َأ،  ذاللهامور اهللا جارية على َأُأ

 ]السريع[                                                                    : الخنساء

رِ المِلتَجنةُي ر بِغَبعد الفتى الـ      مو َأادح107 اللهاذْالم  

                                                             
  .59 ص ديوان مسكين الدارمي، 106
   .126، ص ديوان الخنساء  107
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عه ود. سالك الم: ذالل اَأل: قال ابن بري . أي لتجر على أذاللها فلست آسى على شيء بعده 

  .ال واحد له حاله ، الله  أي علىذْعلى َأ

  :ذنب

 ةَابذنَ شدنك لو تُرِإ: ل جاح لرروقال أبو الج قال. ه ، حكاه ابن األعرابي وجه: الطريق  ةُابذنَ 

يعني  ، 108"هطريق ، فهو من أهلى ابمات على ذُنَ نم": وفي الحديث. الطريق ، يعني وجهه

على قصنَوأصل الذُّ يق ؛رِطَ دنْبِتُ: ى اببِنَالذَّ م.  

  باب الراء

  : رتب

المب رات :ماَأل قُضايودية في حونة ز .  

  :رتج

المراتالطُّ: جرقة ق الضي .تاجكلُّ: ةُوالر شعب ضيقال أبو زبيد  غلق من ضيقه ؛نه ُأكَأ ق

 ]البسيط[                                                                :الطائي

  110 يرٍباذحٍل تَفي ر ةَدوني به لَحماً ،        ضافَ الرتاج 109وافَصاد مهنَّكَأ

  : رتم

 تَمالر :ةُالمحج .  
                                                             

 . مع النون ال، باب الذ الغريب في نهاية الحديث واألثرابن األثير ،  108

 
  .بضم الفاء.صادفُوا:والصواب 109
  . لم أعثر له على ديوان ، ولم أجد البيت في المجاميع 110
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  :رشد

المرطويلال[                           :قال أسامة بن حبيب الهذلي المقاصد ؛: داش[ 

  111دراشه المبصلم تُ ،، ومن لم يكن له        من اهللا واق مٍهبا سَأ قَّوتَ

والطريق . لطرقا دمقاص:  والمراشد.  112 حومالم نهو من باب محاسوليس له واحد  إنما 

  .د نحو األقصدشَراَأل

  :رصد

المرصد روالمقال اهللا عز وجل !الطريق العربعند  صاد  M   ¦  ¥  ¤  £§ L  
أي كونوا لهم معناه :معناه واقعدوا لهم على طريقهم إلى البيت الحرام ،وقيل : قال الفراء .  113

رداً لتْأصلى كل طريق ؛ وقال عز وجل ع: وجه توجهوا ؛ قال أبو منصور خذوهم في أي:  M

  a  `  _L114  بمعناه لبالطريق أيالطريق الذي ممرك عليه ؛ وقال عدي:     

 ]الطويل[

  115د صرمبِ المنايا للرجاِل نوِإ

  :رفض

                                                             
  : ومطلع القصیدة في دیوان الھذلیین  111

  .أجارتنا ھل لیل ذي الھم راقد
 ).مفاِعل (یقصد الوزن ؛ فھي على وزن  112

  . 5،  التوبة 113
  .14،  الفجر 114
أعاذل إن الجهل من لذة : وشطر البيت األول . 178ص ،  1ج،  عار العربشجمهرة أأبو زيد القرشي ،  115
  . والشاعر هو عدي بن زيد . الفتى



41 
 

 ]الرجز[                            :ها ، قال رؤبةخاديدقة َأق المتفررالطُّ:  116الرفاض

  

فَ يسِبالعال قَوشَّرك 117 فاضِالر  

هي أخاديد الجادة شَِلويقال  . قةُالمتفررك ِإ الطريققتذا تفر: ورده وهذا البيت َأ.  رِفاض

 ]الرجز[                 :ن قبله صوابه بالعيس َأل: ؛ قال ابن بري  يسِكالع: الجوهري 

طَقْيَأ عجالفال انْ وازق118يضاض  

  .ي الطريقالتي ف وهي الطرائقُ جمع شَركة :ركوالشَّ

  :رقد

 قَدروروي عن األصمعي. قال ابن سيده الطريق الواضح ؛ : الم قرمخفف،الم وال  :قال  د

  .أدري كيف هو

  : ركب

  .ل ، والجمع ركُبلَّذَم وبكُرم :كوبرطريق 

  :ركل

المالطريق: ل كَر.  

  :ركم
                                                             

 .خطأ  في اللسان بفتح الراء،والصواب الرِّفاض بكسر الراء 116
  .كأنما ينضحن بالخضخاض : وبعده .  82، ص  ديوان رؤبة بن العجاج 117
  .نفسھ 118
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مكَتَرالطريق بفتح الكاف م :تُجاده ومحتُجه.  

  :ريع

يعالر  :بيلالس، سلَأ كو لم يالخفيف[                                :ك ؛ قاللَس[ 

  119يعرِ نليس بهِ سِرالتُّ رِظهك

والريع والرع ي :ج عن الجبل ؛رِفَنْالطريق الم الطريق ولم يقيد ؛: جاج ، وفي الصحاح عن الز 

ومنه قول المسيالكامل[                                               :سلَب بن ع[ 

  120 ُلحنه سوح ، كَألُي يعها          رِعفَرها ويضفخْي في اآلِل

وقوله تعالى . بيضه الطريق بثوب أََشب:   M  ¹    ̧  ¶  µL 121 ، ع؛:  وقرَئيبكل ر 

أي كم ارتفاع  ع أرضكيكم ر ومن ذلك: قال األزهري. ان مرتفع بكل مك: قيل في تفسيره 

بكل : ة ، وقيلج في الجبال خاصرِفَنْالطريق الم:  جمعناه بكل فج ، والفَ :أرضك ؛ وقيل 

  . رع لغتان مثل الرير والريالريع والري: وقال الفراء . طريق

  باب الزاي

  :زقب

قَبالطريق:  الز .قَوالزالطُّ:  بقُر الضقَية واحدتها زوطريق . الواحد والجمع سواء: وقيل ؛ ةٌقَب

قَبز البسيط[                                           :ق ، قال أبو ذؤيبأي ضي[ 
                                                             

  .أعثر لھ على دیوان ولم أجده في المجامیع لم 119
وصوابه . 197ص ، 1ج، جمهرة أشعار العرب، وأبو زيد القرشي ،  115 ص،  ديوان المسيب بن علس 120

 .  في اآلل يرفعها ويخفضها ريع كأن متونه سحل: في كليهما

 .128الشعراء ،  121
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الر قثِْل فَرم تْلَفَأ سِْأوم ، قَبز طارِبه       متَخْلُج ،يالُميح122ها ف  

قَأبدل زباً من طارِمقال أبو عبيد .ب :طارِالمطُ بقٌر ضةٌقَي طْ، واحدتها مبةر.قَوالزب :الضةقَي ،

قُبقَطَ: وقال اللحياني  .بالضم ،ويروى زريق زب ضفجعله صفةً،قٌي قَ؛ فزعلى هذا من قول  ب

  .بالضم بويروى زقُ ،الواحد ن كان لفظه لفظَ، وِإ بطارِمِل تٌع، نَ بقَز بارِطَم:  بٍيَؤأبي ذُ

  :زقق

قاقُالز  :ثون الطريق والسراط والسبيل هل الحجاز يؤنَِّأ: خفش ة ، يذكر ويؤنث ؛ قال اَألكَّالس

والسقاق الطريق : ء، وهو سوق البصرة،وبنو تميم يذكِّرون هذا كله؛ وقيلالَّقاق والكَوق والزالز

: والزقاق .َأزِقَّة وزقاق؛ األخيرة عن سيبويه ، مثل حوار وحورانالضيق دون السكَّة والجمع 

  .طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكَّة 

  :زنق

  . قة يالض :ةكّالس: الزنَقة 

  باب السين

  :سبأ

المسالطريق في الجبل: ُأب.  

  :سبب

السماء أسباب :مالبسيط[                                        :يها ؛ قال زهيرراق[  

                                                             
  .110، ص  1جديوان الهذليين ،  122
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ومن هاب لْقَها أسبابي ةينالم          ولو رام 123 مِلَّأسباب السماء بس  

والواحد :سبأي في طُ،. برالسماء وأبوابها ق.  

  :سبل

الطريقُ: بيل الس وما وضح كَّذَمنه ، يوسبيل اهللا. ث نََّؤر وي : دى الذي دعا إليه طريق اله .

ه نوإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذو:" وفي التنزيل العزيز 

وقوله . ثنِّفُأ MU     T  S  R   QV    X  WL  125  :؛ وفيه قال ركِّفذُ. 124"سبيال

بيل الس دصقْعلى اهللا أن ي: فسره ثعلب فقال MA  @  ?  >  =  < L  126  تعالى

ن السبيل هنا  وفينبغي أن يك بيل،على غير الس ق جائررللمسلمين ، ومنها جائر أي ومن الطُّ

وفي حديث . بيالً واحداً بعينه ، ألنه قد قال ومنها جائر أي ومنها سبيل جائر اسم الجنس ال س

ت فجمعها ركِّت وإذا ذُثَنِّيل إذا ُأبة للسلَّوهو جمع ق ،قهرأي طُ فإذا األرض عند َأسبله": سمرة 

اهللا به  رمما َأ لُّوكُ أي في الجهاد؛ M  s   r  q  pL  128   :وقوله عز وجل .   127"َأسبِلة

بيل اهللا أي من الطُمن الخير فهو سرالسبيل  كثر ألنهبيل في الجهاد َأق إلى اهللا ، واستعمل الس

ه غُلِّبو وال يجد ما يزأريد به الذي يريد الغَ" في سبيل اهللا":وقوله  د الدين،قْل فيه على عالذي يقاتَ

فَ زاه ،غْميعطى من سريد به اهللا عز وجل وهو بِسبيل ُأ لُّوكُ ه،مهر بيل اهللا ، فهو داخل في س

                                                             
 .  111، ص ديوان زهير بن أبي سلمى  123
  " يتخذونه" وليس " وإن يروا سبيل الغي يتخذوه " وفي اآلية خطأ وصوابها .  146،  األعراف 124
  .108،  يوسف 125
  .9،  النحل 126
 . لسين ، باب ا الغريب في نهاية الحديث واألثرابن األثير ،  127

  . 195،  البقرة 128
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طى منه ابن عر ييالخَ بيُلل سبك بما سلَسنه يتها فِإلَّها أو غَرمل ثَبله وس ةًدقْع ُلجس الربذا حوِإ

يبيل والفقالسر قال ابن سيده  .رهموغي والمجاهد :ابن بيل السويلهوتْأ ،الطريق ابن الذي قُطع 

  .  مسلوكة:وسبيٌل سابلة.،والجمع سبٌلعليه الطريقُ

: السوابل ؛قال ابن بري: قات في حوائجهم، والجمع ربيل المختلفون على الطُّأبناء الس: ة لَوالسابِ

 ]الوافر[                         :قال الراعي ابن السبيل الغريب الذي أتى به الطريق؛

  129اغرار الَّم ِإهموليٌل نَقَ         ،يٍلبِسو نُب نهوارِكْعلى َأ

  ]الوافر[                                                                   :وقال آخر

 

   130ل في الكتابِ زنَ لم يلده ،         كذاك اُهللا نسوب إلى مومنْ

ع به وهو يريد الرجوع إلى طقُالذي انْ المسافر: يل بِوابن الس. ها تُلَت سابِرثُكَ: الطريق  تلَبسوَأ

جِبلده وال يتَد ما يلَغ به ، فَلَّبه في الصات نصيبقَد .  

  :ستل

المسالطُّ:  ُلاتقُر الضقة َأليلون فيها ساتَتَن الناس ي.  

والملتَس :الطريق الضق ي.  

  :سجح

                                                             
  .69، ص دیوان الراعي النمیري 129
فنسب لمن لم . أن المسافر منسوب للسبیل؛فیقال عنھ ابن السبیل،وھو لیس بوالده: ویقصد  .أهتد إلى نسبتهلم  .130
  .یلده
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طه س، أي والطريق، بالضم حِله عن سج لِّخَ: ويقال  .ه لسهولتهاتُجحم :سجح الطريق وسجحه

نهنَوس.  

  :سجع

  .كلُّ سجعٍ قَصد

فرفع  ،ني حاملِإ:ها فقالت  عنه ، اشترى جارية فأراد وطَأأن أبا بكر ، رضي اهللا :في الحديث

  يار فليس بالخ عجسع ذلك المجذا سأحدكم ِإ نِإ: ذلك إلى رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم ، فقال

 قوي على نستَسالم دصالقَ: عِوأصل السج .كلَسذلك الم كلَأي س، 131هاوأمر برد ؛ على اِهللا

  .واحد

  :سرب

ه بِربالنهار في س راهأي ظَ  M     n   m  l  k  j  iL132 :في التنزيل العزيز

 ،ماتلُي في الظُّفخْتَسوالم ،قاترفي الطُّ الظاهر: ه ، فالمعنىيقَرِه أي طَبلِّ سرخَ: ، ويقال 

طْبنُ والجاهرقه ، والمضمر في نفسلْمه ، ع اهللا فيهم سواء.   

السبه ،بالفتح. الطريقُ:  ربرأي طريقَوخَلِّ س ،خَ :ه ؛ وقال أبو عمروه ووجهرلِّ سالرجِل ب 

 ]البسيط[                                                       :؛ قال ذو الرمة، بالكسر

  133ها ، الحقُ الصقْلَينِ، همهِيم فلْمن خَ         ،هاجيوالها، وهُأ برلَّى لها سخَ

                                                             
  .، باب السين مع الجيم النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير،  131
  .10الرعد ،  132

  . 445، ص 1، جدیوان ذي الرمة  133
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 العرب تُعموهكذا س: زهريأوالها ، بالفتح ؛ قال اَأل برى لها سلَّخَ: كثر الرواية َأ: قال شمر

 حره ، يسيخَلَّى له سرب المؤمن ذا ماتَِإ ":وفي حديث ابن عمر. ه ريقَه أي طَسرب لِّخَ: تقول

ويروى بالفتح ، واسع السربِ وهو المسلَك .به رمه الذي يه ومذهبطريقُي َأ 134"شاء حيثُ

 ]الوافر[                         :وجعله طريقاً ،بِي في السررِفَالظَّ ضرِتَعوقال الم. والطريقُ

  135 خيمِالم في سربِ تَنُوب اللحم       ،ليهمِإ بةًع سارِبن الضكْرتَ

M  Ó  Ò  Ñ : ؛ وعلى هذا معنى اآلية اسم واد: والمخيم . الطريقُ: ب روالس .هوبنُتَ: قيل

  Õ    ÔL  136 أي سبيل الحوت طريقاً لنفسه ، ال يحه سبيلَ اتخذ الحوتُ: المعنى. عنه  يد

ه طريقاً طَكَلَالذي ساتخذ طريقَ: قال أبو حاتم. ه قَرهاباً ه يريد ذَنُّظَُأ :رباً  ، قال ه في البحر س

رِكسبا ، كقولك  برس :ييث الخضر وموسى ، عليهما السالم وفي حد: ابن األثير. هاباً ب ذَذه

 :با؛ السرب ، بالتحريك فكان للحوت سر :المك في خُفْلَسوكلُّ.  ية طريقة ربة س.  

  :سرح

من األرض يحةُرِالس :الطريقة الظاهرة المستوية في األرض ضكثر وهي َأ: زهريقال اَأل ؛ ةًقَي

نبشرفة على ما حولها ،تاً وشجراً مما حولها وهي م فتراها مستطيلة شَجِيرة  رائح ،والجمع الس

بةقَوما حولها قليل الشجر ، وربما كانت ع.  

  :سردب

  . دابرهي الس:حمر قال ابن َأ
                                                             

  . 30، باب فضل الموت خير من الحياة ، ص  بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، السيوطي  134
  .لم أعثر لھ على دیوان ، ولم أجد البیت في المجامیع 135
  . 61،  الكھف 136
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  : سرط

راطُالس  :راط لغة في السراط ، والصاد َأالسبيل الواضح ، والصعلى لمكان المن عة ، وِإضار

هاج الواضح نْعلى الم 137ناثَبتْ: ها يعقوب بالسين ، ومعنى اآلية صل ، وقرَأكانت السين هي اَأل

 ]الوافر[                                                                    :وقال جرير ؛

  138 متَقيسوارِد مالم جوذا اعِإ          ،راطعلى ص المؤمنين ميرَأ

وارِوالمالطُّ: دِإ قُرلى الماء ، واحدتها موقال الفراء  . ةٌرِد :لْونفر من بنْعبالسين ، رون ر يصي

وذلك أن الطاء حرف  ء أو قاف أو غين أو خاء ، صاداًإذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طا

تضع فيه لسانك في حنكك فينطبق به الصوت ، فقلبت السين صاداً صورتها صورة الطاء ، 

غام ، فمن ذلك قولهم الصراط والسراط ، دواستخفّوها ليكون المخرج واحداً كما استخفّوا اِإل

ة العرب تجعلها سيناً ، وعام: التي جاء بها الكتاب ، قال وهي بالصاد لغة قريش األولين: قال

المارة لكثرة سلوكهم الحبه ، فأما ما  طُرِتَسي كَأنه إنما قيل للطريق الواضح سراط ألنه: قيل

ة ضارِعالمع منما سِإ ٌأطَخَحكاه األصمعي عن قراءة بعضهم الزراط ، بالزاي المخلصة ، فَ

M   g  f  e  d   :وقوله تعالى . على هذا  نمْؤمها زاياً ولم يكن األصمعي نحوياً فيهوتَفَ

  hL 139 ره فقاليعني الموتَ: فس همطريقُ ، أي علي .  

  :سكك

                                                             
اهدنا :"في قوله تعالى) اهدنا(ويقصد بها معنى . بفتح الباء، وصوابه ما أوردته في المتن. ثَبتنا: في اللسان 137

 ."  الصراط المستقيم
 .بتسكين السين.والصواب مستقيم. وردت في اللسان بفتح السين.  218، ص  1، ج دیوان جریر 138
  .41،  الحجر 139
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السطر المصطفّ من الشجر والنخيل ، ومنه الحديث المْأ: ة كَّالسثور  :"مْأ ةٌكَّخير المال سبةٌور 

ومهمْأ ةٌرلْقَ: بورة ؛ المْأ 140"ورةملَحة المصالموالنسل  تاجِالكثيرة النِّ: مورة ة من النخل ، والمْأح

: قاق ، وقيلالز: ة كَّوالس طريق المستوية المصطفة من النخل ،بورة هي الكة المْأالس: ، وقيل

كان األصمعي : وقال أبو حنيفة . كطرائق النخل  ور فيهاكاً الصطفاف الدسكَ ةُقَّزِنما سميت اَألِإ

كَّيذهب في السالمْأ ةكَّبورة إلى الزرع ويجعل الساث كأنه 141ةكنّى بالسكة عن  هنا سكة الحر

،  قاقوسع من الزة َأكَّو زرع ، والسخير المال نتاج َأ: ومعنى هذا الكالم  األرض المحروثة ،

كَّسميت بذلك الصطفاف الدور فيها على التشبيه بالسمن النخل  ة .الطريق المستوي ، :  ةُكَّوالس

كَوبه سميت سك رِالبقال الشَّ.  يدالبسيط[                                       :اخم[ 

نّتْح كَّعلى سة ي فَارِالسذاتُ َأ من حمامٍ بها        حمامةٌجاو ،142 طواق  

 ]الرجز[                   :قال العجاج أي على طريق الساري ، وهو موضع ؛

هنَضبذُخَذا َأم ِإر143كاكاِئوا الس  

ب راً في األرض عشْر قيم ثم سكَّذهب فمه س: له فقالححالً داً يصف دعرابيسمعت َأ: زهرياَأل

   .ة من النخلفَّطَصالطريقة الم: ة كَّوالس.فيه  جويماً ال عاً أي مستقيميناً أراد بقوله سكّ

  :سلب

                                                             
: وقال عنه" .خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة" وورد بصيغة . 2926 ،ضعيف الجامع األلباني ،  140

  .  ضعيف
  .والصواب السكَة على النصب 141
  . 255ص ديوان الشماخ ،  142
   .80، ص  دیوان العجاج 143
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م في تأن: يقال  ؛ بهذْ، والم ، والوجهالطريق  لوبسواُأل: قال  . سلوبفهو ُأ،  ممتد طريقكلُّ 

؛  نالفَ: بالضم،  لوبسواُأل. ذ فيه الطريق تأخُ:  وبسلُواُأل.  يبساِلَأ عجم، وي وءوب سلُسُأ

؛  راًتكبذا كان مِإ وبسلُه لفي ُأفَنْن َأمنه ؛ وِإ ينفاني َأالقول َأ من ساليبفي َأ فالن ذَخََأ: يقال

 ]الرجز[                                                                         :قال

  وب       لُسفي ُأ ،رِخْبالفَ مهوفُنُُأ

شَوعاَأل رسبِ تاهب144وبِالج  

 وجه: بوبوالج.  في الماء تٌواس في السماء فٌنَْأ: اء ، كما يقالخسرون وهم َأيتكب: يقول

  :، ويروى األرضِ

  

  145وب لُسفي ُأ ،رِخْفَلْ، م مهوفُنُُأ

  .ذف النونح، فَ رِخْالفَ نم: أراد

  :سلحب

 بلَحسالطريقُ: الم البين المتَموطريقٌ.  د ملَسحب :أي متَمد .والملَسحب :المتَسقمثل  يم ، :

ِئلَتْالمب .لَوقد اسحب اسلباباً ، قال جِحران العالطويل[                             :دو[ 

جِ فَخَرم رانلَسحاً، كَأبنه        على الدبفِّ ض َأعان تَقَطَّرم146 لَح  

                                                             
  .أهتد إلى نسبتهلم  144
  . نفسھ بروایة أخرى 145
. فخّر وقیذًا  ُمَسلِحبًا كأنھ     على الكسر ضبعان تّقعر: وورد في الدیوان بلفظ.  39، ص  دیوان جران العود 146

 ) .تقّعر(والصواب 
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  :سلع

الملُسالطويل[                                 :نها مشقوقة ؛ قال مليحالطريق َأل:  ةُوع[ 

على م نوهلُسوعة م الحزِيى       تُصنشَغْ، وتَ يرماِلاها هيج 147طُلَّح  

  :سلق

السقة يل :المحة الظاهرة ج .والسطبع الرجل :يقة ل.  

 رض ، والفَلَقُن من اَألالمستوي اللي: السلَق : األصمعي . الواسع من الطرقات: والسلَق 

المطمئن بين الربابن سيده . تين و :وقيل كان المطمئن بين الربوتين ينقاد،الم: لَقالس :سيل هو م

الماء بين الصمدوالجمع َأ ،رضمن اَأل نِيلْسلْقالق وسقال جندل .  قُساِلقان وَأان وس:   

  ]الرجز                                                                                                                          [

 

  148قساِلها الوالج واَألبين اللَّ        ،قغَمز الفاِئ سنؤ ُأحري امنِِّإ

  :سلك

المالطريق: كلَس.  

  :سمت

 ]الرجز[                     :؛ وقال تَمهذا الس مزالْ: ؛ يقال  الطريقُ:  تُمسال

                                                             
  .5317، ص 18ج " سلع" مادة تاج العروس ، الزبیدي ،  147
  .والبیت لجندل بن المثنى الحارثي.لم أعثر لھ على دیوان ، ولم أجد البیت في المجامیع  148
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نِ ، منِ قَذَفَييهمهومتَرقَي       طَنعتُه بالسمت ال بالس ،نتَم149ي  

نى هما ، ألنه عتُعقطَ :ولم يقل ،هتُعطَين ؛ وقال قَيقَرِ، ال على طَ على طريق واحد تهعقطَّ: معناه 

لد الب .وسقَ: الطريق  تُمصه د .والستُم :السيعلى الطَّ روقيل ريق بالظن ، :هو السير بالحس د

 ]الرجز[                                              :قال الشاعر والظن على غير طريق؛

  150تامالس تمسِل يعها رِليس ب

 ]الرجز[                                                          :سٍيمن قَ عرابيوقال َأ

  151تمو هكذا بالسَأ ،فاًسعتَ        ،تعير نَبغَ ،جوبينسوف تَ

السالقَ: تُمصوالتَّ .دعفُس :السرٍثَم ، وال َألْير على غير ع.  

  :سمط

  .جانب الطريق : السماط 

  :سنح

  .بمعنى واحد  ،الطريق وسجع الطريق لِّ عن سنُحِخَ.وسطه ومتْنُه : سنُح الطريق

  :سنع

ناِئالسالطُّ :في لغة هذيل ،عقُر في الجبال ، واحدتها سيعةٌن.  

                                                             
  .نسبه لخطام المجاشعي" مرت" مادةالسان ، وفي . ولم ينسبه. 313، صمجالس ثعلب  149
  .أهتد إلى نسبتهلم  150
  .أهتد إلى نسبتهلم  151
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  :سنك

وهو  ،عرابيلغير ابن اَأل لم أسمع السنُك: زهريقال اَألاللينة،  حاجالم:  السنُك: ابن األعرابي

  .ثقة

  :سنن

هل من َأ ة معناهنَّفالن من أهل الس: ولذلك قيل ،الطريقة المحمودة المستقيمة  ةالسنَّ: التهذيب

  .وهو الطريق نِنَة المحمودة ، وهي مأخوذة من السالطريقة المستقيم

وقال .ه تُالطريق وسنَّ نك سنَعدخَ: يقال. هجهنَ: ه ه وسنُنُنُه وسنَنُالطريق وسنَ نوسنَ

وال أعرف سنَنَاً عن :ترك فالن لك سنَن الطريق وسنَنَه وسنَنَه أي جِهتَه؛قال ابن سيده:اللحياني

لكاً سه أوائل الناس فصار منَّطريق سة الطريق ، وهو ة في األصل سنَّنَّالس: شمر .غير اللحياني

 نسنَ: قال أبو عبيد. ه ، ثالث لغاتننه وسنَالطريق وسنَ نِعن سنَ حنَتَ: ويقال. لمن بعدهم 

. الطريقة :  ننَالس: الجوهري. الجبل أي عن وجهه  ننِعن سَ حنَوتَ. هتُجحم ه نُالطريق وسنُ

. ك أي على وجهكنك وسنَنضِ على سنَام: ويقال .واحد  نٍنَاستقام فالن على س: يقال

سنْوالموفي التهذيب لمسلوك،الطريق ا: سن :سلَطريق يوتَ.  كنَّسالرجُل ن في عوِده تَواسن  :

 ]الطويل[                                                 :مضى على وجهه ؛ وقول جرير

  152 مِصاِئ الريحِ ِلبِقْتَسم سٍردى فَننا         لَكَأ ،ورِرالح نتَسمنا بِللْظَ

عنى بمها نِّتَسموضع جيِر ها كأنها تَ: وقيل ، رابِالسموضع اشتداد حرتَسن فيه عداً ، وقد و

خْيجوز أن يكون موهو عندي أحسن إال أن األول قول المتقدمين: قال ابن سيده لريح؛ج ار.  

                                                             
 . 994، ص  2، ج دیوان جریر 152
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  :سيح

حيسه  المحكُه ،وإنما سين شَريبكهمن الطريق المكثرةُ شَر.  

  :سير

 السيةُر :ةُنَّالس  .الطريقة: يرة والس.  

  :سيا

  . ضرب علَيه سايتَه ، وهو ثقَله على ما جاء في وزنِ آية:الطريق؛ عن أبي علي،وحكي: السايةُ

  باب الشين

  :شجن

  

بعض أي ذو  ي يدخل بعضه منَأ: ، وقيلغراض،أي فنون وَأ 153"ونجالحديث ذو شُ" :في المثل

ساك بعضتب وامه ببعضشُع.  

  . هاقُرودية وهي طُون اَألواحد شُج ،نتسكيبال ،الشَّجن: الجوهري

  :شرع

                                                             
  .  197،ص 1، ج 1044المثل رقم مجمع األمثال، الميداني ،  153
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 ين ،الد  ةُعرالشِّ: قيل في تفسيره ؛  Mn  m  l  k  jo L 154 :قوله تعالى  

والمين ،والطريق الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق ، : ، وقيل  الطريقُ  نهاجاللفظ ههنا الد ولكن

 ]الكامل[                      :مر كما قال عنترة واَأل لها القصة  دكَِّؤلفاظ يتى به بَأذا اختلف َأِإ

  155 مِثَياله مبعد ُأ رفَقْى وَأوقَْأ

فمعنى َأقوى وَأقْفَر واحد على الخَلْوكَن اللفظين َأَأ الَِّإ ةووقال محمد بن يزيد . وة في الخل د :

رشةًع معناها ابتداء نْالطريق ، والمهشرعة ومنهاجاً : وقال ابن عباس . الطريق المستقيم اج

بِسةنَّيالً وس.  

شارِومنه مع ضالماء وهي الفُر عارِوالشَّ.  فيها الواردةُ التي تَشْرعظم الذي اَأل ريقُالطَّ:  ع

شْيرع عٍ ة وهو على هذا المعنى فيه الناس عامذو شَر شْمن الخَلْق يعون فيهر .ودشارِ ورةٌع 

 وشَرع. واحد  جٍهعلى نَ عشوارِ ورد: وقال ابن دريد .  ريقالطَّفي  ةًعبوابها شارِذا كانت َأِإ

ذا كان على طريق نافذِإ ُلزِنْالم.  

  :شرك

وشَرك . 156"ن له في كل طريق شَركاًى َأرالحذر يكالطير ": ، رضي اهللا عنه : في حديث عمر

مع لك ، فأنت تراها وربما جتَسق التي ال تخفى عليك وال تَرهي الطُّ: وقيل  .هجواد: الطريق 

، والمعنيان متقاربان ، واحدته  جلتَخْق التي تَرهي الطُّ: نها ال تخفى عليك ، وقيل انقطعت غير َأ

:  ة ، وقال غيرهساع الطريق ، الواحدة شَركَنْالطريق وهي َأ شَرك مزالْ:  معياألص. شَركة 

                                                             
  . 48،  المائدة 154
 .حییت من طلل تقادم عھده: ، أول البیت 16، ص  دیوان عنترة 155
 .الشينباب  ،النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير،  156
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ة بقوائمها في متن الطريق شَركَ ت الدوابرفَوهي ما ح ، خاديد الطريق ومعناهما واحدهي َأ

ب عنه ثم تتشع ارغَه صاكُرشْاتُه َأينَوب ،  همظَعم الطريق مُأ:  رمش. خرى بجانبها ههنا وُأ

شاهده قول :  ركة معظم الطريق وسطه ، والجمع شَرك ؛ قال ابن بريالشَّ:  الجوهري .تنقطع

 ]الوافر[                                                                     :اخمالشَّ

  157اوينِ في لُحج كَنينِبخَوص       ،سمتْهوالطريق تَذا شَرك ِإ

 ]الرجز[                                                            :وقال رؤبة

الشَّ فوقَ يسِبالعكفاضِ ر158 الر  

  :شري

  .، والجمع كالجمع ؛ مقصور الطريقُ: ى رالشَّ

  :شعب

الشِّعفَما انْ :،بالكسر برج بين جلَبِل،والجمع:؛ وقيلنِيبهو الطَّرِيقُ في الج الشِّعاب.   

 ]الطويل [: قال الكميت ؛ ِله وبين الباطبينَ طريقه المفَرقُ:  قِّالح بعشْوم.  يقُرِالطَّ:  بعوالمشْ

  159 عبمشْ قِّعب الحمشْ الَِّإ ،يِل وما       ةٌيعش ،دمحَأ آَل الَِّإ ،يِل وما

  :شقق

                                                             
  ".وإْن َشَرُك " ووردت بلفظ . 333ص ديوان الشماخ ،  157
   .82، ص  دیوان رؤبة بن العجاج 158
 . 118، ص  15، ج األغاني  األصفھاني ، 159
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ةيقَالشَّق وهي الفُرالشَّ. ن الرمالة بيجالفرجة بين الحبلين من حبال الرمل تنبت العشب ؛ : ةُيقَق

الشَّ: و حنيفةقال أبةُيقَق :الشَّ: ظ األرض يطول ما طال الحبل ، وقيللَلين من غفُ:  ةُيقَقرة في ج

 ]الوافر[            :رضخْة بن اَأللَعمقال شَ ؛ قُقاِئوالجمع الشَّ ،الرمال تنبت العشب

  160صاراآجاالً ق انبيو شَنُب        تْالقَ نِينَسيقة الحقويوم شَ

 ]الطويل[                                                            :وقال ذو الرمة

مات ريق161ققاِئِل الشَّجِماد وشَر  

والحنَقَوانِ: نَان س عرابي هو ما بين اَألوقال لي َأ: و حنيفة من رمل بني سعد ؛ قال أبيلَمنِي 

بين  ططاِئكالخَ اتٌيرض الخامسة حفي اَأل": وفي حديث ابن عمرو . ميل الحبَليعني باَأل

  162" .هي الرمال نفسها :، وقيل ةٌيقَقغالظ بين حبال الرمل ، واحدتها شَ عطَ؛ هي قققاِئالشَّ

  :شكك

ِإنما هو سكاك يشتقه من السكَّة، وهو الزقاق  :ثعلبوقال  ضربوا بيوتهم شكاكاً أي صفّاً واحداً،

  .الواسع

  :شكل

وفي التنزيل . يته وطريقتهوناح هلُكْشَ: ة اإلنسان لَاكو شَ. يلةدريقة والجالناحية والطَّ: اكلة الشَّ

: خفشوقال اَأل ؛هبِهذْوم هتيلَدأي على طريقته وج؛  M  ̧ ¶   µ   ́ ³L 163  :العزيز

                                                             
  .378، ص  3جالصحاح ، ، الجوهري ،  192، ص 2جديوان الحماسة ،  160
  . عنود النوى حّاللة حیث تلتقي: وشطره األول . 250، ص  1، جدیوان ذي الرمة  161
 . الشين مع القاف، باب النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير،  162

 . 84، اإلسراء  163
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النبي ، صلى  ِلكْفسألت أبي عن شَ: وفي الحديث . يقته لأي على ناحيته وجهته وخَ هتلَاكعلى شَ

لُّ ، ، بالكسر، الدكلوالشِّ. هفعالَعما يشاكل َأ: ه وقصده ، وقيلبِهذْم يه وسلم، أي عنلاهللا ع

من  ُلواكوالشَّ .ق جماعةٌرمنه طُ بعشَتَتَ يل َأواكذو شَ وهذا طريقٌ. بهذْوالم ُلالمثْ :وبالفتح 

  .عظمعن الطريق اَأل بعشَما انْ: ق رالطُّ

  باب الصاد

  :صبب

الصبتَ:  بصبنَ ونه وفي صفة النبي ، صلى اهللا عليه وسلم، َأ.  دورٍهر أو طريق يكون في ح

نه راد به َأَأ: بن عباسحدر؛ وقال انْأي في موضع م 164"ببفي ص طُّحنْنه يذا مشى كَأِإ"كان 

ذا مشى فكَأ، فِإالبدن قوينه يمشي على صوقيل .ر قدميه من القوةد :الصبب والصبب  وبتصو

لوادي أي انحدرتا في قدماه في بطن ا تْبصحتى إذا انْ: وفي حديث الطواف . و طريق هر َأنَ

 ،يببِوهي الص ،وجمعها صبب ،وببالص: ور دسمعت العرب تقول للح: أبو زيد  .السعي

 ]الطويل[                                   :وقول علقمة بن عبدة ؛بابصوجمعه َأ

  165 بيبعاً وصاء م، حنَّجنمن اَأل        ،هدتُها ماء ، كأن جِمامروفَأ

  .حمرغ َأبص:وقيل . دم نْصارة العع: هو الدم ، وقيل  يببِالص :وقيل ،بوبصهو الماء الم:قيل 

  :صحح

صالطريق  حاح :ْل منه  ما اشتدهسولم يوطْأولم ي حاحريق الط وص: بل يصف قْقال ابن م   

 ]الطويل[                                                                               :ناقة 
                                                             

 . له شواهد تشهد له بالصحة: ، وقال 286،ص  1،ج   دالئل النبوةالبيهقي ،  164
  " فأوردتھا مساء " وورد الشطر األول بلفظ . 25، ص دیوان علقمة بن عبدة  165



59 
 

  166 الهسن تََأ ةً، عز الطريق حاحص       تْممي، تَ الطريق هجو تْهذا واجِإ

  :صحر

حرة الص :بة تَجنْورة وتكون َأجاب في الحرضاً ليوالجمع  يف بها حجارة،نة تُط :رحال  ص

 ]الوافر[                                       :راعاًبو ذؤيب يصف يقال َأ غير؛

من ي بِيسراعت         ه نَفاهدم َأتيلُوبو رحص 167ه  

ذا لم يكن بينك وبينه ِإ ةَيته صحرة بحرقولَ .ةمجاَأل: ة ههنا راعوالي. ي غريب ي َأبِس: قوله 

خبره باألمر وَأ. ألنهما اسمان جعال اسماً واحداً 168ايرجلم ي: وقيل . راةوهي غير مج ،شيء

صرةَ حبرةَح  ،وصحرةً  بحالً لم يكن بينه وبينه َأرحدةً  أي قَب.  

  :صدد

دا الجبل ص :شْناحيتاه في مه بِع .دناحيتا الشِّ: ان والصب أو ع ،دالجبل أو الوادي ، الواحد ص

  ]الطويل[                                           :وقال حميد وهما الصدفان أيضاً ؛

 

ريدةً  ال يهتْ      له كَفُّ رامٍ وِجنِ ، َأشْخَصيدبين ص ، حد169 هاتَقَلْقََل ق  

صدتقبلك منهما اس: الطريق د .دلى الماءالطريق ِإ: اد والص.  

  :صدر
                                                             

  " . وّجَھْت" ووردت بلفظ . 162ديوان تميم بن مقبل ،  166
  .92، ص  1جديوان الهذليين ،  167
   .فكانا لفظًا واحدًا مبنیًا. أي لم یعربا حسب ظاھر القول: ، ولم یجریا ) صحرة بحرة(الضمیر یعود على  168
  : وورد بلفظ. 74، ص  دیوانھھو حمید بن ثور ، والبیت في  169
 .تغلغل سھم بین ُصّدین أشخصت     بھ كف رام وجھًة یریدھا    
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                   : نيتَقال لبيد يذكر ناقَ هم؛بِ هدرِي:  دووارِ. له عن الماء هر بَأدصي معناه أنّه:صادرطريق  

 ]الرمل                                                                                                                      [

  170 رٍ وهمٍ ، صواه قد مثَْلد        صادما في وارِناهردصثم َأ

أراد في طريق يورد فيه ويصر عن الماء فيهد.  

  :صدع

عدصالم  :لَطريق سهل في غمن األرض ظ.  

  :صعد

الصعوالجمع َأ ،الطريق صاعداً ، مؤنثة:  وددةٌصع دعوص .والصعود والصعممدود  وداء ، :

الطويل[                                             :قال تميم بن مقبل بة الشاقة،قَالع[ 

  171 دارموَأ ٍلهكَ تدعو كلَّ ،اءودعص         ةٌينثَ السبيَل نَأ هوحدثَ

والصعود  :وجمعها اَأل ،العقبة الكؤودصعُأل: ويقال.  ةُدرنَّقَهك صي ُألَأ وداًعشِّجنَّمك من  ةًقَّشَم  

  .وطبمن االنحدار في ه 172قَشَود َأعاالرتفاع في ص نما اشتقوا ذلك ألنوِإ األمر،

الطريقُ:  والصعيد ، عسمي بالصعيد من التراب ، والجمع من كل ذلك صبن اقال حميد  ؛ دان

 ]المتقارب[                                                                             :ثور

  

                                                             
 . 143، ص دیوان لبید بن ربیعة  170
  . 63ص ديوان تميم بن مقبل ،  171
  )أنَّ(ألنھا خبر . أشقُّ بالضم: والصواب 172
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تَوت يهشابعص دانُه،ه        فْوينى به الَِّإ الماء ْلالس173 م  

دعداتٌ ،كذلك وصعياكم والقُِإ"وفي حديث علي ، رضوان اهللا عليه ، . جمع الجمع  وصعود 

بالصداتالَِّإ ع مَأ ندهي الطُّ ؛174"هاقَّى حقُر وهي جمع ص ،دع جمع دعوص صكطريق  ،يدع

ق وطُوطرقاتر، مأخوذ من الصوهو التراب ؛ وقيل  عيد :دعهي جمع صكظُلْمة ة، وهي فناء 

باب الدار وممخَولَ: الناس بين يديه ؛ ومنه الحديث  ررجتم إلى الصداتتَ عَأجر175إلى اهللا  ون .

والصعالطريقُ:  يد يكون واسعاً وضقاً ي .  

  باب الضاد

  :ضحك

الضك ح :المة حج. الضقحوك من الطُّر: ما والرجز[                   :واستبان ؛ قال حض[   

حعلى ضهرجالنَّقْبِ م وك176د  

  :تبين ؛ وقال الفرزدقسم: اك وطريق ضح. الطريق الواسع : وك حوالض. أي مستقيم

 ]الطويل [                                                                                      

  177 في نَقْبِ اك المطاِلعِبالركْبِ العجاِل تَردفَتْ        نَحائز ضح يذا هِإ

  .وادهاج: نحائز الطرق

                                                             
  . 128، ص  دیوان حمید بن ثور 173
 .باب الصاد  ،الغریب في نھایة الحدیث واألثرابن األثیر ،  174

 . ، باب الجیم مع الھمز نفسھابن األثیر ،  175
  " .مجرهد "بدل" مصعد" وورد بلفظ. 49ص الديوان ، رؤبة بن العجاج ،  176
 . بالتسھیل" نحایز" بالتسھیل " نحائز " ووردت . 77، ص  1، ج دیوان الفرزدق 177
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  :ضلع

علْالض: الحةُر يلةجِالر.  

  باب الطاء

  :طبب

  .  ل و سحابٍمكل هذا طرائق في ر:  ةُباببيبة والطِّة والخَبالخَبة والطِّ: األصمعي 

  :طرب

 ]البسيط[ :قال أبو ذؤيب الهذلي؛بطارِوالجمع المالطريق الضيق،وال فعل له،:بةُرطْب والمرالمطْ

  178ها فيحميالُزقَب َأب طارِلجه         مخْتَ سِْأالر فَرق ومتْلَف مثِل

 فُلتْسمي بذلك ألنه ي ر؛فْالقَ فُلَتْالطريق الواضح ، والم برقْوالم برطْالم: عرابي ابن اَأل

مثل : وقوله . الضيقة :  بقَوالز. ها كَساِل بيدداء ألنها تُيحراء بكثر كما سموا الصه في اَألكَساِل

هذه الطرق إلى هذه ، وهذه إلى  هبذجأي تَ هجلخْوتَ. س في ضيقه س أي مثل فرق الرْأالرْأ قرفَ

  .المسافة من العلَم إلى العلَم: ي واسعة ، والميُلها فيح َأميالُوَأ.هذه 

 قٌرواحدة المطارب ، وهي طُ: ةبرطْالم 179"ة برقْة والمبرطْر الممن غي ن اُهللاعلَ:" وفي الحديث

غار تَنْفُذُص المطارِ: ، وقيل الكبارِ إلى الطرقطُ بقٌر طْمتفرقة ، واحدتها مرطْبة ومر؛  ب

  .عنه تُدلْع: عن الطريق تُبرطَ: يقال. الطرق الضيقة المنفردة : وقيل

  :طرر
                                                             

  .110، ص  1جديوان الهذليين ،  178
  .ء مع الراء ، باب الطاالنهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير،  179
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: ؛ وفي التهذيب  احيه ،وكذلك َأطْرار البالد والطريق، واحدها طُرنو :طُرر الوادي وَأطْراره

  .ةٌرالواحدة طُ

  :طرق

 مى، وكذلك السبيل،ظْق العيريق األعظم ، والطرالطَّ: تقول . ذكّر وتؤنّث تُ ،السبيل: يقُرِالطَّ

 ]المتقارب[                                        :قال األعشى. ق رة وطُقَرِطَْأ: والجمع 

تُ به قمزا جفلمرتَ  تي        بيمةًقَرِطْتُ َأم 180ايفَأو خَل  

ق على التأنيث ألن يطر؛ هي جمع  181"هقرطْالبن آدم بَأ دعأن الشيطان قَ": وفي حديث سبرة

رق طْة ، وعلى التأنيث َأفَغريف وَأغة كرقَرِطْالطريق يذكّر ويَؤنّث ، فجمعه على التذكير َأ

  . يمنكيمين وَأ

 الطريق، هُلة الكالم ، أي َأعإنما هو على س: ؛ قال سيبويه  هم الطريقُُؤطَبنو فالن ي: وقولهم

فعلى هذا ليس في الكالم حذف كما هو في القول األول ، والجمع   ،لةُابِالطريق هنا الس: وقيل

 ]الكامل[            :قات جمع الجمع ؛ وأنشد ابن بري لشاعر رق وطُرقاء وطُرِطْقة وَأرِطَْأ

رُِأ الطَّطَييتَهم بِويقُ بعاِليوالو بجتَح ه         والنارج182تُذاُل وه  

ُأطَفجعل الطريق ي هم ، وِإياله بيوتَبعيق رِبيوتَهم أهُل الطَّ ُأطَنما ي.  

 ]الطويل[                                                :تيمقال الكُ. بعالض: يقرِالطَّ موُأ

                                                             
  . 76، ص  2،ج  ديوان الهذليينالبيت لصخر الغي ،  180
   "أطرقه "وورد بلفظ . ،  حديث ضعيف األربعين في الجهاد والمجاهدين ابن المقرئ ، أبو بكر ، 181
  .أهتد إلى نسبتهلم  182
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  183يالَهاع يقرِيغادرن عصب الواِلقي وناصحٍ           تَخُص به أم الطَّ

ليست  ،طريق مرِقي ُأطَْأها قال ذا دخل الرجل عليها وجارع ، ِإبالض طريق هي مُأ: الليث 

الضبن ابو المثنى خذ في كل ناحية ؛ قال َأفتْأ فالتي تفترق وتختل: ريق الطَّ وبناتُ. ع ههنا ب

الرجز[                                                                :علة األسديس[ 

   واتُهصأرسلْت فيها هزِجاً َأ

اله قابَأكْلَف قَبديرِ صاتُه  

  هالً خاالته عمـاتُـمقابِ

  ـهمـهاتُــآباؤه فيها وُأ

  184ناتُهب تْيقُ اختلفَرِإذا الطَّ

: قال أبو حنيفة. ل خْمن النَّ تينِما بين السكَّ: والطريق .  ابتغى إليه طريقاً: إلى األمر  قَرطَوتَ

  . اشْوانالر: قال له بالفارسية 

ما زال فالن على طريقة واحدة أي على  : يقال . هبه ذْم: وطريقة الرجل . يرة الس: ةريقوالطَّ

هو على طريقة حسنة وطريقة : يقال. ، والطريقة الحال  وفالن حسن الطريقة. حالة واحدة 

 ]الطويل[                                                     :سيئة ؛ وقول لبيد أنشده شمر

بهم كلَّ م زِنوا أركبقَتي        وإن تُحُل حظِّي وطُرههِلوا فالسفإن تُس185بِكَر  

                                                             
  .82، ص  الدیوانالبیت لكثیر عزة ،  183
  . لم أعثر لھ على دیوان ، ولم أجد األبیات في المجامیع 184
  . وإن یحزنوا.....إن یسھلوا : وورد . 33، ص دیوان لبید بن ربیعة  185
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أراد  M 9  8   7   6  5  4  3L 186   :تعالى وقوله. تي تي عادقَطُر: قال 

ر، وجاءت معرفة باأللف والالم على فْيقة الكُرِعلى طَ: دى ، وقيلريقة الهاستقاموا على طَ وِلَ

التفخيم ، كما قال العود نْللمل وِإدما هو عليه من : الدهر  رائقُوطَ. وداً ن كان كل شجرة ع  

  ]الطويل[                                                            :به؛ قال الراعي لُّتقَ

يا عجباً للدقُراِئتَّى طَشَ رِهلْوِل                  همرء يلُبقُبما شاء خاِل وه187ه  

فقلب بي ، جيا عجبا ، أراد يا ع: كذا أنشده سيبويه يا عجباً ، منوناً، وفي بعض كتب ابن جني 

الص الياء ألفاً لمدت ، كقوله تعالى و:  M   ´   ³  ²L 188 .ُتعالى هوقول :M   É

  Ë    ÊL 189  أ: ؛ جاء في التفسيريقة الرجاُلرِالطَّ ن األشراف ، معناه بجكم ماعت

م ، ههم وخيارلُماث، وطريقة القوم َأه قوم يقةُرِهذا طَ: شراف ، والعرب تقول للرجل الفاضل اَأل

. ه تَيقَرِوة ويسلكوا طَهم ، وإنما تأويله هذا الذي يبتَغى أن يجعله قومه قدقوم وهؤالء طريقةُ

عندي ، واهللا أعلم ، أن هذا على : وقال الزجاج. الرجال األشراف : هم أيضاً قوم قُراِئوطَ

ذْالحذف  أي ويبا بَأهيقَرِل طَهتلى ، كما قال تعالىثْكم الم:   M j kL  190 أي أهَل؛ 

 M    Ë    ÊL وقال األخفش. هذا  نمM ¿  ¾   ½L  191    :وقوله : القرية ؛ الفراء 

                                                             
 .16،  الجن 186
 " فیا عجبًا"والبیت مكسور وصوابھ  .229، ص دیوان الراعي النمیري 187
 .84، یوسف  188
  .63،  طھ 189
 .82،  یوسف 190
  .11،  الجن 191
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 :وقال الفراء. وما أنتم عليه  تكم ودينكمنَّأي بس : M ¿  ¾   ½L ُقاً مختلفة نَ؛ أي كرا ف

واؤنا أه .  

  :طلع

وهو من : المشرف ، قال  كانِإلى الم سفلمن َأ دعصالم علَطَّوقد يكون الم: قال األصمعي 

يصعد إليه  دعصم أي لكل حد 192"مطَّلع دف حلكل حر ":وفي الحديث في ذكر القرآن . األضداد

هذا الجبل من مكان  مطَّلَع: يقال. الع من موضع عال مكان االطِّ: علَطَّوالم. من معرفة علمه 

ْأكذا أي متاه ومصعالبسيط[                                       :د أبو زيد ه ؛ وأنشد[ 

دتُه ما سيطْلَعٍ ضاقَت ثَنمن م                  يقالض واءت سدجطَّلَعا  إال و193م  

سيطْلُعها  نعلم َأ الَِّإ ةًمرم حاهللا لم يحر نه أي َأبكتَره مكُهِتَنْي تَهكَاًنْم لكل حد نمعناه َأ: وقيل 

سطْتَملقال  ع ، :ويجوز أن يكون لكل حد طْلَعم دعصومعناه ؛ وأنشد ابن بري لجرير بوزن م:   

  ]الكامل[                                                                                     

 

  194 وراوع الجباِل عدبتْ          القَيتُ مطَّلَذا مضر علَي تحي ِإنِِّإ

  :طود

                                                             
منها  حرف لكل أنزل القرآن على سبعة أحرف ، :"وتمامھ.، وقال ضعیف 1338،  ضعیف الجامعاأللباني ،  192

 "مطلع حد لكل ، و حد حرف لكل ظهر و بطن ، و
  .أهتد إلى نسبتهلم  193
 . 229، ص  1، ج  دیوان جریر 194
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 طاوِدالم :وطَ . حِطاوِمثل المود طاوِبنفسه في الموطَ دوبها في المطاوِ حقال  ذاهب ؛ح وهي الم

 ]الطويل[                                                                         :ذو الرمة

  195دطاوِه المتْحوعلى الهوِل حتى لَجابِ البالد بنفسه       ة و شُقَّخَُأ

  باب الظاء

  :ظهر

ك في البر لَس، وذلك حين يكون فيه م رر طريق البهوطريق الظَّ: ابن سيده . طريق البر: هرالظَّ

   .ومسلك في البحر 

 ظاهر:  ارهوالظِّ .الن وسهل ورقَّ واطمأنوارتفع ، والبطن ما ما غلظ : ر من األرض هوالظَّ

الحر  .ةرظْهالم :المصعد .  

  باب العين

  :عبد

وطريق معبثُكْهو الذي تَ: مسلوك مذلل ، وقيل :  دفيه المختلفة ، قال األزهري ر :و المعبد 

 ]الطويل[                                                     : الطريق الموطوء في قوله

ظيفاً فَوظيفاً وقَو معرٍ موب196د  

 ]الرجز[                                                                     :وأنشد شمر

                                                             
  . أخو شقة جاب الفالة بنفسه: ، بلفظ 1110، ص  2، ج  ديوان ذي الرمة 195
  . تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت : وشطره األول ،  27ص البيت لطرفة بن العبد ، الديوان ،  196
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ود، لَببعى مونائي الص د  

تُقَطَع ثلَو ه بِذاتدلْع197ج  

م وال ثر وال علَد الذي ليس فيه َأالمعب: نشدته وقالتن الكالبية َأوذكر َأ نشدنيه أبو عدنانَأ: قال 

  .ماء

  . ق المختلفةرالطُّ: العبابيد :قال األصمعي

  :عبر

  .بورللع ُأهيالم الشطُّ: المعبر 

  :عتب

تَبع الدج ر :موكلُّ ب ؛شَيها إذا كانت من خَراق مقَراة ام ، قال وفي حديث ابن النَّ. بة تَمنها عح

لكعب بن مرة ، وهو يحدث بدرجاهد  جاتالم :ما الدكَ ها ليستْنَّما ِإَأ: ؟ فقالجةُرة ُأبِتَعك أي م

ما بين الدرجتين ، كما بين السماء  ني َأوِ؛ فقد ر. كمُأ ها في بيتفُرِعة التي تَجِرنها ليست بالدِإ

  . واألرض

قى رردت أن تَذا َأفي هذا الموضع ِإ بةًتَلي ع عتِّب: وتقول . يهاراقم: والحزون  الجباِل بتَعو

إلى موضع تَصدفيه ع .  

  :عجل

                                                             
  .وقوله الكالبية لم يساعد في البحثاهتد لقائله،لم  197
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الميُلاجِع  :صرات الطُّتَخْمذْخُ: يقال  ق،ر متُذْخََأ: وفي النوادر . قرب نها َأيق فِإرِيل الطَّاجِع 

 ونَسم ع ، ونَفَذٌدعة من الطريق ومخْوهذه خُد الطريق جالتُعتَمن الطريق وهذه مس مستَعجِلةً

  .رة بة والخُصه بمعنى القُر، كلُّ وأنباقٌ ونَبقُ

  :عدا

دالعدعن يونس  الوادي ؛ حكى اللحياني هذه األخيرةَ شاطُئ :هكلُّ: وة وة والع .دوة والع :سند  

وة العد: قال الفراء  .M  H  G  F   EL 198  :تادةقراءة قَ ومن الشاذِّ :الوادي، قال

الوادي  وةُعد: قال ابن السكيت  الوادي،الدنيا مما يلي المدينة ،والقصوى مما يلي مكة، شاطُئ

دوعى ؛ قال ، ه تُه وحافَوته جانبدى وعدالجوهري والجمع ع :داءوالجمع ع رمثل بة وبِرام م

ورِهياتٌمدياتٌ ، قال: ؛ قال ابن بري ة ورِهام وعدواتٌ : قال الجوهري الجمع عدوصوابه ع

، كراهة  جِرِياتٌ وةال يقولون في جمع جِر: قال سيبويه . وال يجوز عدوات على حد كسرات 

لو  ": وفي حديث الطاعون . جِروات وكُلْيات باإلسكان ال غير، فعلى هذا يقال  ب الواو ياءقلْ

  .الوادي  جانب: ؛ العدوة بالضم والكسر  199"وتانِدطت وادياً له عبفه بٌلكانت لك ِإ

  :عرج

؛ اًوجرج عرج يعرع: يقال أي تصعد ؛ M¹  ¸  ¶  µL  200  :زيلفي التن

عارج ذي الم: قال قتادة. ج رد والدصاعالم: جعارِ؛ المM  ³  ²  ±   °L201   :وفيه

                                                             
  .42األنفال ، 198

إحداهما خصبة واألخرى  . عدوتان له واديا فهبطت إبل لك كانت لو أرأيت  : "وتمامه. 2219،صحيح مسلم  199
 "جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اهللا ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اهللا ؟

 .4،  المعارج 200
  . 3نفسھ ،  201
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م؛ وقيلذي الفواضل والنِّع :معارج المالئكة وهي مدها التي تَصاعصعج فيها؛ وقال د فيها وتعر

كلهم  اءوالقر. ف نفسه بذلكصج إلى اهللا ، فوعركة تَئج من نعت اهللا ألن المالعارِذي الم: الفراء

  .إال ما ذكر عن عبد اهللا ، وكذلك قرأ الكسائي" تعرج المالئكة:" على التاء في قوله

والمعد : ج رعصالم .والمعجر :د فيه المالئكةالطريق الذي تصع.عراج والم :لَّشبه سم أو دجة ر

تعبِج عليه األرواح إذا قُريقال ت،ض :ذا رآه الحسن منه ِإَأ ليس شيءوح لم يتمالك َأرج  ن يخر

: عارِج فجمع المعرج ؛ قال األزهريما الم، فَأ عاريج  لكان صواباًع على الممولو ج: ، قال 

ج ارِعاج ، والجمع مرعم ؛ ومنه ليلة الملَّالس: راجوالمع. جارِاج معرن يجمع المعويجوز َأ

عارِوميج، مثل مفاتن شئتَِإ: األخفشفاتيح؛ قال ح وم عجعلت الواحد معجاً ومررقاة رِجاً مثل م

رقاةوم .والمعارج  :صاعد وقيلالم :عمال بني آدمد َأالمعراج  حيث تصع.  

  :عرض

ريقال.  الناحيةُ:  وضالع :أخذ فالن في عوض ما تُرجِعقال  ني أي في طريق وناحية ؛ ب

  ]الطويل[                                                                       : التغلبي

  202ب ، وجان ونُؤجلْليها يوض ، ِإمعد ، عمارة       عر نناسٍ  ، مُأ لكلِّ

ناس ، ُأنه بدل من خفض َأل وعمارة، يوفُهم السزرب فإن حلغْال بني تَز ِإحر يلكل ح: ليقو

روضض وهو الجبل ، وهذا البيت لألخنس بن  ،، بضم العين ومن رواه عرجعله جمع ع

  . شهاب

                                                             
  . ، والشاعر ھو األخنس بن شھاب 204، ص  المفضلیات 202
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ررض الجبل ، وقيل: وض والعهو ما اعتَ: الطريق في عرض في ميق منه ، والجمع ض

  . أي في طريق آخر من الكالم 203"وض آخرفأخذ في عر": وفي حديث أبي هريرة . عرض 

وض واحد ، ره مثل الطويل يقول هو عودمر وعرائق الشعطَ من يجعل العروضومنهم 

قَ الفُواختوافيه يسمى ضوباً ر.  

  :عرقب

قة يق الضرهذا الجبل ، وهي الطُّ يبراقع رثَكْقال ما َأي: بل ، قال الفراءفي الج ريقٌطَ: وبالعرقُ

تْفي مالخفيف[                                                               :قال الشاعر. ه ن[ 

  204، آجِنٍ  مدفانِ  راقيبي عذ        حشٍ، و ِلوف ، من المناهومخُ

: أبو خَيرة.احدال وي فيه ِإشم، ال ي رِعالقَ ادي البعيديكون في الو قٌيض طريقٌ: وبوالعرقُ

العوب قُروالعخَراقيب ،طرافُيم الجبال وَأياشها ، وهي أبعبع َأتَّرق ، ألنك تَالطُّ دسلَهها أيكان ن .

فى عليه ؛ وقوله خْأخذ في طريق تَ إذا همصلخَ بقَرعوتَ. ق رت في تلك الطُّذْخَإذا َأ  وتَعرقَبتُ

   ]الرجز[                                                            :نشده ابن األعرابي أ

  

إذا حله تَ ا قُفٌّبع205باقَر  

 ]المتقارب[                                      :نشدمنه ؛ وأ هَلس، َأرفي آخَ ذَخََأ:  معناه 

                                                             
 .باب العین مع الراء ،النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير،  203

  .أهتد إلى نسبتهلم  204
  .أهتد إلى نسبتهلم  205
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  206بقَتَعذا م رآخَ تُبقَرععن صاحبي ،        تَ لَّقٌ زطنْذا مِإ

  .تُبقَّعى تَوروي. منه َلهسَأ رآخَ قطنْفي م تُذْخَأي َأ

  :عرن

           ]الطويل[                                                                   : قال ذو الرمة  

  207عواسالشَّ ، والعران يم ُلنازِبه       م تْحرالذي ب بها القلْيال َأَأ

  .ق ، ال واحد لهاران في بيت ذي الرمة هذا الطُّرالع: وقيل 

  :عشز

زشْوالع :لُب مما صكُلَسالطويل[                       :؛ قال الشماخأو أرضٍ  ه من طريق[ 

  208فرات العشاوِزِالمقْ 

 ]الرجز[                                                            ]وأنشد[: بوعمرووقاله َأ

شاوِزه العلْحط بقُّ شُه209تَد  

نزشَووالع  :ما صعب مالرجز[                       :ه من األماكن ؛ قال رؤبة كُلَس[ 

َأخْذك بالمينِ  ورِسزشَو210والع  

                                                             
  .أهتد إلى نسبتهلم  206
 . 1278، ص  2، ج دیوان ذي الرمة 207
  .  299، ص  1، ج جمھرة أشعار العرب ، وأورده أبو زید القرشي في  198، ص دیوان الشماخ  208

  .حذاھا من الصیداء نعال طراقھا حوامي الكراع المؤّیدات العشاوز: وتمامھ 
  .أهتد إلى نسبتهلم  209
  .165، ص دیوان رؤبة بن العجاج  210
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  :عضد 

  . ناحيته:  هعضد الطريق وعضادتُ

  :عقب

 ضرِعل الطويل ، يبالج: ةبقَوالع. وعقاب  ، والجمع عقَب ل، وعربفي الج ريقٌطَ:  العقَبةُ

ول في السماء طُبعد أن تَسنَد وتَ تْمرِ، وإن كانت خُ شديد بعص يٌلوِفيه ، وهو طَ ذُخُللطريق فيْأ

في ص ،طْبوط ، َأعود وهب، وَأقْمن النَّ ُلوصعب مى ، وقد يكون طولُقًتَرنَد النَّقْب . ما واحداًهس

فيه شيء نْقاء ، وسلنَمن اسد قَالعبة مقال األزهري. وٍ كهيئة الجدار تَس :قَوجمع العبة قابع 

  . وعقَباتٌ

  عكب

                                          ]الطويل[                                                              :قال بشر بن أبي خازم

  211هاوبكُع ورثُي لوبٍعم لِّعلى كُ        ،هاراءجِ البِالك َلقْنَ مناهلْقَنَ

علُوالموب  :الطريق الذي يلَعب نْبجتَبه ؛ والعاكُيوب: لغة فيه ، عن الهجالطويل[:؛ وأنشد ري[ 

  212د، سانحِل، من الض عاكوب ِليخَلْل،        فَ متَنَجد فٌ، هات، يوماً جاء نوِإ

  :علب

       ]الطويل[                     : فيه السابلة ؛ قال بشر رثََّأ: وقيل  الحب ؛:  لوبعمطريقٌ 

                                                             
 . 332، ص  1، ج  المفضلیات 211
  .أهتد إلى نسبتهلم  212
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  213عكُوبها ورثُي ،وبٍلُعم لِّها        على كُراءجِ البِالك َلقْنَ مناهلْقَنَ

ء ، كاقتدار الكالب على الَّذا مقتدرين عليهم ، وهم لنا َأنَّكُ: يقول.  بارالغُ: العكوب، بالفتح 

  .وبحلْه ، ومثله الميتَبنْجبِ بلَالطريق الذي يع :وبلُعوالم. جرائها 

  : علد

ما لي عن ذلك  :داً أي سبيالً ؛ وحكى أيضاًلَندداً ومعلَندما وجدت إلى ذلك مع:اللحياني قال 

  . معلُندد و معلَنْدد أي محيص

  :علند

وقد مر أكثر هذه الترجمة . ما وجدت إلى ذلك عندداً وعندداً ومعلَنْدداً أي  سبيالً: قال الحياني

  .في علد

  :عند

عانالطريق ةُد :ما ععنه فَ َلدنَدالوافر[                         :، أنشد ابن األعرابي ع[ 

  214يقرِالطَّ ةدعاني بِارِكالس،              لَ روٍمع ابنِ ، والبكا بعد كنَِّإفَ

  . أن تبكي على أحد بعده لك فبكاؤك على هالك بعده ضالل ، أي ال ينبغي رزِئتَ عظيماً: يقول

علَنْومالي عنه مدد علَنْأيضا، وما وجدت إلى كذا مما لي عن ذلك : وقال اللحياني. داً أي سبيالً د

  . سبيالً وال ثَبت هناما وجدت إلى ذلك عنْدداً وعنْدداً أي : وقال مرة. محيص أي  ددوعنْ ددعنْ

                                                             
  . 332، ص  1 ، ج المفضلیات 213
  .نسبتهأهتد إلى لم  214
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  :عود

دوالطريقُ:  الع القديم العادالرجز[                           :؛ قال بشير بن النكثي[ 

  215ْلميا بالعحبالتَّرك ، وي وتُمُأوْل،          ي وامٍقْعود على عود َأل

يريد بالعد اُألوالطريق يموت  ي على طريق قديم، وهكذاَأالطريق ، وبالثاني  ول الجمل المسن

 ]الرجز[                      :وأما قول الشاعر: ؛ قال ابن بري يا إذا سلكح، وي كرِإذا تُ

  216عود على عود على عود خَلَقْ

نسفالعود  األول رجل م والع ،ووالعود الثالث طريق قديم د ، نسالثاني جمل م .  

  باب الغين

  :غرر

ره على غَ والثوب الكتاب وِاطْ: ؛ ومن هذا قيلغَرقة منها رطُ كلُّشَرك الطريق ، : رور الغُ

 ]الرجز[                       :رِه ؛ وقال ابن السكيت في تفسير قولهثه أي على كَسوخنْ

  217ذ تَجنُبهِإ هنتْم رغَ نَأكَ

  . طريقه : نِتْالم رغَ 

  باب الفاء

  :فأي
                                                             

  .لم أعثر لھ على دیوان ، ولم أجد البیت في المجامیع  215
  .أهتد إلى نسبتهلم  216
  ". كلب"لدكين الفقيمي، مادة اللسان ونسبته في  217
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بين  يءطما بين الجبلين ، وهو أيضاً الو: و ْأوالفَ: اللحياني ع في الجبل ؛ عن دالص: و ْأالفَ

الحتَرن، وقيلي :هي الدةُار البسيط[                        :مال ؛ قال النمر بن تولبمن الر[ 

  218عالمَِأبِ وفٌ، محفُ رضِ، من اَأل تها      فَْأوضور واكْتَم حدلم يرعها َأ

مال يكون به الر يفُو بطن من األرض تُطْأالفَ: وقال األصمعي . االنشقاق واالنفراج وكله من 

مسواً النْْأنما سمي فَوغير مستطيل ، وِإ الًيتطفياء االنفتاح واالنفراج راج الجبال عنه ، ألن االنْف

 ]البسيط[                                                               :؛ وقول ذي الرمة

من الخَ تْراحتَ جِرفما وقَ يراًجِهعن َأْأى الفََأفَحتى انْ       تْع ، وراعناقح219ها ، س  

و الليل؛ حكاه أبو الفْأ: وخرجت منه ، وقيل في تفسيره  وطعت الفْأها قَنموضع ؛ يعني َأ: الخرج 

. ى أي انكشفحتى انفَأ:قول ذي الرمة التهذيب في . وال أدري ما صحته: قال ابن سيده . ليلى 

ان ، قال يالر وواسع يقال له فْأ جطريق بين قارتين بناحية الدو بينهما فَ: و في بيته أيضاً والفْأ

  . وقد مررت به: األزهري

  :فجج

.  بِعالشِّوسع من ل ، وهو َأبج ل أو في قُبِلفي جب: ؛ وقيل  لينبالطريق الواسع بين ج:  جالفَ

هو ما انخفض من : لين، وقال ثعلبالواسع بين الجب بهو الشِّع: رِب البعيد، وقيلضالم:  جالفَ

 ]الرجز[        :، واألخيرة نادرة ؛ قال جندل بن المثنى الحارثي ق ، وجمعه فجاج وَأفجةٌرالطُ

ْئجِين جمن َأفنَ ةجِ م220اه  

                                                             
  .127 ديوان النمر بن تولب ، 218
  .1159، ص  2ج،  دیوان ذي الرمة 219
  .لم أعثر لھ على دیوان ، ولم أجد البیت في المجامیع 220
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. ل بالطريق الواسع في الج جالفَ: قال أبو الهيثم؛  M  d  c    b  aL  221   : وقوله تعالى

  . جوكل طريق بعد ، فهو فَ

، هو  222"رحنْة مكَّم جاجِوكل ف ":جوفي حديث الح. اججذا سلك الفِإ جاجاًتفالن افْ جتَافْ: ويقال

ال سلك الشيطان اً ِإجفَ ما سلكتَ: قال لعمر نهَأ: ، وهو الطريق  الواسع ؛ ومنه الحديث ججمع فَ

  .  الفتح والحج ، وعام رٍدكه النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى بلَحاء سوالر جوفَ ؛ 223اً غيرهجفَ

جِفِْإ وواديج :عيمانية، وبعضهم يجعل كلَّيقٌم ، جِفِْإ وادنْمي به الثِّيجاً، وربما سي في الجلب .

وربما كان : كأنه طريق، قال جالفَ: ابن شميل . جالوادي الواسع ، وهو معنى الفَ:  يججِفْواِإل

طريقاً بين جْألين أو فَبوني ، نْويذلك يومين أو ثالثة إذا كان طريقاً أو غير طريق ، وإن يكن  قاد

  .  ِإلب والكَشْكثير الع رِيضفهو َأ ،طريقاً

  :فجر

الطُّ: جارالفقُر جاجمثل الف.  

  :فرز

 ]الرجز[:؛ قال رؤبة يصف الناقةنِيتَوبهو موضع مطمئن بين ر: بين الجبلين، وقيل جرالفَ:رزالفَ

  224وفَرزِ من حدبٍ تْزجاو مكَ

                                                             
  .27،  الحج  221
عرفة  وكل وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" وتمامه. ، سكت عنه 2324،  سنن أبي داود 222

 "جمع موقف وكل منحر مكة فجاج وكل منحر منى وكل موقف
  . باب الفاءالنهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير ،  223
  .94، ص  دیوان رؤبة بن العجاج 224
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   ]البسيط[     :يكون في الغَلْظ ؛ قال الراعي قٌّشَ:  ةُرزوالفَ. من األرض  نما اطمَأ:  زروالفَ

  

  225ل آهروتاها َأى َأنَّلم تَدرِ َأ           ،ةًلَجاف ة اآلجامِفَرز تْعلَطْفَأ

 رض منقاد طويٌلمن اَأل عدنها صكَأ ةنَيلَ كادكَفي د ةلَمطريقة تأخذ في رة زالفارِ: التهذيب   

  .ةًقَخلْ

  :فرق

نهم كَأ فارِقُرِق مفْمنه طريق آخر، وقولهم للمب عشَتَه الذي يبعشَتَم: ه رقُالطريق ومفْ رِقُمفْ

رِقاً فجمعوه على ذلكفْجعلوا كل موضع منه م.ي اتجه له طريقان قَ له الطريق َأوفَر.  

  :فزر

ابن .كأنها صدع في األرض منقاد طويل خلقة  لينة ككادفي د خذ في رملةطريق تْأ: 226ةزالفارِ

  . وداًدفي رؤوسها خُ نها تَخُدها كَأرزِفْتَفَ وروالقُ افَجطريق تعلو النِّ:  رازِالفَ:  شميل

  . في رؤوس الجبال وفَقَرها رثََّأ وأخذنا طريقَ فازرٍ  ، وهو طريق رنا الفازِذْخََأ: تقول

  :فلق

المطمئن من األرض : قُلَوالفَ. ولى عن اللحيانياُأل ب؛عالشق في الجبل والشِّ:  قُق و الفاِلالفَلَ

بين الربالمتقارب[                                                             :؛ وأنشد ينِتَو[ 

مِوباُألد تَحوبالشَّ       ،حالدي عليها الرل في الفَلَق227العاشبِ و  
                                                             

  .  المجامیع  لم أعثر علیھ في الدیوان أو في 225
  . الفازرة: ھكذا في اللسان وصوابھا 226
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فُلْقان مثل ق لَوجمع الفَ ن ،يتَوبمنحدر بين ركان ذلك بفالق كذا وكذا؛ يريدون المكان ال: ويقال

 رٍقان كحاجِتين من رمل ، وجمعهما فُلْيقَقالفالق فضاء بين شَ: ، وقيل  قان ، وهو الفاِلقُخَلَق وخُلْ

جبالهاء، تكون وسط  قةُالفاِل :يرة أو غيره من األعرابقال أبو خَ: بو حنيفة وقال َأ. ران وح ،

من جلَد األرض ،  قَة ، فجعل الفاِلالقَر ويبيت بها المال في الليلة ُلزالجبال تنبت الشجر وتُنْ

 ،قُلَ؛ الفَ 228"ةرالح قالمن أف قلَشرق على فَفَأ": وفي حديث الدجال. وكال القولين ممكن: قال

  . ين تَبومن األرض بين ر نطمِئالم: بالتحريك 

  :فلك

ويجوز أن يجمع على : النجوم ، قالالك فْك واحد َألَوالفَ. الك فْ، والجمع َأ229النجوم دارم: كلَالفَ

دل مثل أسفُع دلَوفَ .، وخَشَب وخُشْب وُأسكل شيء ك: مستداره وملَالفَ: الفراء. ظمهعاستدارة  ك

  .ك لَا فَ؛ لكل واحد منه M¾  ½  ¼           »L 230 : ]عز وجل[الزجاج في قوله . السماء 

  :فوق

    :وقه أي مات؛ وأنشدرجع فالن إلى فُ: والعرب تقول في الدعاء ول،الطريق اَأل: الفُوق

 ]الرجز[                                                                                       

  231ها؟وقلها في فُ عرجِثُمتَ ال ي           ،هاريقبِ ي شَرِقتْسعر ما باُل

  . مجراهأي ال يرجع ريقها إلى 
                                                                                                                                                                                   

  .أهتد إلى نسبتهلم  227
 .وفيه ضعف.  174،ص  3 جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي ،  228
 . النجوِم بالخفض على اإلضافة: والصواب 229
  .33األنبیاء ،  230

 .أهتد إلى نسبتهلم  231
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  :فوه

؛ يهتهوكفُ :يقرالط وهةُوفُ.  واِئهوفَ هاتٌوالجمع فُو ،فمه: والوادي والنهر  يقرِوالطَّ ةكَّة السهوفُ

 هةوهة الطريق وفُود على فُعقَ: ويقال . هه وفمتَهوالطريق وفُ وهةَفُ موالز. عن ابن األعرابي 

واه على غير قياس ؛ وأنشد ابن فوهة ، بالتخفيف ، والجمع َأوال فُم الطريق النهر ، وال تقل فَ

 ]الرجز[                                                                           :ي بر

يا عفْباً لَألجالفَ لقليق         !صعلى فُ يدوالطَّ هة232ريق  

  باب القاف

  :قبل

  .الواضحةة جالمح: القَبل

  :قحم

   .ب منهاعما ص: قُحم الطريق

  :قرب

  233.اهللا ، فعليه لعن بةَرطْوالم بةَرقْمن غير الم: في الحديث

هو من القَرب ، وهو : ها المقارِب ؛ وقيل إلى طريق كبير، وجمع ذُفُنْصغير ي طريقٌ: المقْربةُ

  .السير إلى الماء: السير بالليل ؛ وقيل

                                                             
  .أهتد إلى نسبتهلم  232
  .من ھذا البحث 62ص: سبق تخریجھ، ینظر 233
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  :قرع

الطريق ؛ هي وسطه ،  على قارعة هى عن الصالةنَ: وفي الحديث . عاله َأ: الطريق  عةُقارِ

  .وقيل أعاله ، والمراد به ههنا نفس الطريق ووجهه

  :قصر

مقاصالطريق ير :قْتُنواحيها، واحدها مرة ، على غير قياسص.  

  :قود

  . في السماء؛ والجبل أقْود ة الطويلةُينالثَّ:  اءدوالقَ

  باب الكاف

  :كأد

قَعْأكَ ود وُؤكَ ةٌبشاقَّ:  داءة المصعد صعةُب المالرجز[                   :ى ؛ قال رؤبةقَتَر[ 

  234 هماُؤ الةالفَ زِومن ج هيهاتَ         ،هداُؤلَتي كَْأّأد رجكَولم تَ

: ويقال. 235" المخفُّ الرجُل ها إالَّوزجال ي وداًُؤكَ ةًبقَيدينا عَأ نيب نِإ": وفي حديث أبي الدرداء

   . المرتَقى الصعب، وهو الصعود: الكَُؤود.داءعَؤداء وهي الصهي الكُ

  :كثم
                                                             

  . 4، ص دیوان رؤبة بن العجاج  234
خرج علينا رسول اهللا  "وتمامه.ليس بالقوي. 266 ،ص 10ج مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي ،  235

ال يصعدها إال  كؤودا عقبة أيدينا صلى اهللا عليه وسلم يوما وهو آخذ بيد أبي ذر فقال يا أبا ذر أعلمت أن بين
رجل يا رسول اهللا أمن المخفين أنا أم من المثقلين فقال عندك طعام يوم قال نعم وطعام غد قال  المخفون فقال

 نعم وطعام بعد غد قال ال قال لو كان عندك طعام ثالث كنت من المثقلين
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الطريق كَثَم :وجه ه .رهوظاه.  

  :كعم

 ]الوافر[                                                    :ه؛ وأنشدفواهَأ: كُعوم الطريق  

  236به الكُعوم سد ،بِيالغَ رِهظَبِ                   ،ساًحلْ تُّوبِ ليالخَ ال نامَأ

  . فواههوم الطريق وهي َأعبه كُ س قد سدنه حلْساً لما يحفظ ويرعى كأالشاعر حلْ هذا باتَ: قال

  :كفر

الكَفَر اب، الواحدة قَالثنايا  الع :البسيط[                                    :؛ قال أمية ةٌكَفَر[ 

وليس يقَبى لوجخْتَلَقٌ اِهللا هِإ    ،مال اَألوِإ ال السماءرض 237والكَفَر  

  باب الالم

  :لحب

: حوب ، تقول منه لْالطريق الواضح، والالحب مثله ، وهو فاعل بمعنى مفعول أي م:  حباللَّ

به يلْلَحهبباً ِإ حلَحذا وَئطه وملَ: فيه؛ ويقال أيضاً  رحِإ باً مرم رذا متقيماًس .  

بلْ الطريقُ ولَحلُحوباً ي بح :حضكأنه قَشَر األرض  و .بولَحه بهلْحي باً لَح :بنه ، ومنه قول ُأيم 

مة لعثمان، رضي اهللا عنهلَس :"بهافِّ طَال تُعأي  238"ريقاً كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لَح

 ]الرجز[                       : ب ؛ أنشد ثعلبكالح:  وطريق ملَحب. ها جهها ونَحضوَأ

                                                             
  .أهتد إلى نسبتهلم  236
  .82صديوان أمية بن أبي الصلت ،  237
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  239طَّبٍ  َأحعلى ملَ تْباتَ            ،ياطلْاَأل ةروقْلُصٍ  موقُ

 بحالتَ: وسمعت العرب تقول: ذا كان واضحاً ؛ قالِإ حوبلْوم ، حبولَ ، بالح طريقٌ: الليث

فالن محالطريق ، ولَ ةَجتَبها والْححبها إذا ركالبسيط[               :ها ؛ ومنه قول ذي الرمةب[ 

فانصاع جانبه الوحشكَوانْ ، يدتْر           نبلْحي تَْأ، ال يوالطَّلُطْلي الم لَوب240 ب  

أي يكَربن الالحوبه سمي الطريقُ ب المُأطَّو كَأنه لُ نهباً ؛ َألالححي قَُأ بشر عن وهِجراب ، التُّ ه

. 241" بٍب الححيق ررِعلى طَ الناس رأيتُ ":نيهمل الجبي زِوفي حديث َأ. فهو ذو لَحبٍ

الطريقُ:  الالحب نْالواسع المقاد قَنْالذي ال يطع.  

  :لحج

المالحج :قُالمضاي  .والمالحالطُّ:  يجقُر الضقةُي حاجِفي الجبال ، وربما سميت المم مج الح.  

  :لحجم

  . مجهمن هاء لَ ه بدالًرى حاءوَأ: واضح ؛ حكاه اللحياني ؛ قال ابن سيده م ، واسعجحلَ طريقٌ

  :لزب

  .قُيالض الطريقُ:  بزاللَّ

  :لصب

                                                                                                                                                                                   
 .الالم مع الحاءباب  ،النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير،  238

  . ولم ينسبه.346 صمجالس ثعلب ،  239
 .101، ص  1، ج دیوان ذي الرمة 240
 . ضعیف .  186،ص  7جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الھیثمي ،  241
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اللِّصب :ميقُض الوادي ، وجمعه لُصوب وِلصاب  .واللِّصَأ ،في الجبل قٌّشَ :بمن اللِّ قُضيبِه 

بو داود ضاق؛ وهو من ذلك ؛ قال َأ:  الشيء بصتَالْ و .والجمع كالجمع . بِعمن الشِّ عوس، وَأ

  ]البسيط[                                                                               :

  242تَصبِلْغير م جبفَ ه     مسح األكُفِّرفِّيو بٍلْوعن قَ ،نِيرهبعن َأ

  . قٌيض:  صبتَوطريق ملْ

،  بفهو ِلص ،في الجبل يقضم ل ، وكلُّبالصغير في الج بعالشِّ: ، بالكسرباللِّص: األصمعي

والجمع لصاب ولُصوب .  

  :لطط

 ]الرجز[:طريق على ساحل البحر؛ قال رؤبة طاء والملْطاططاط وهي الملْالملْ: جاج في ذكر الشِّ

نحن جمعنا الناس لْبالمطاط،       في وروَأ ،طةما ِإي243يراط  

  :ويروى 

  وراطاَأل طةوا في ورحبصفَأ

وقول . البحر  ُلوساح يرهفي وشَالواد حافةُ:  طاطُلْوالم. يعني ساحل البحر  : صمعيوقال اَأل

،  رات، يعني به شاطئ الفُ 244اِلجمن الد المؤمنين هراباً ةقيب ريقُطَ طاطُلْهذا الم: ابن مسعود

  .والميم زائدة: قال

                                                             
  .  20 صديوان أبي داود اإليادي ، 242
  .األوراطفأصبحوا في ورطة : والشطر الثاني في الدیوان. 86، ص دیوان رؤبة بن العجاج  243
  .باب الالم مع الطاءالنھایة في غریب الحدیث واألثر، ابن األثیر،  244
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  .ض الجبل ة ، وهو طريق في عرلطّوثالثة َأ .يقال هذا لطاط الجبل: أبو زيد

  :لعن

لْالمنةع :قُاتَّ": وفي الحديث. ل الناس زِنْقارعة الطريق وموا المالعن وا النَّب245"َلوأعد ؛ المالعن 

 :جواد لُالشجر ينزِ الُلالطريق وظنَ ها الناس ،هغَتَى أن يذَّتحتها فتتَأ طَوقذارها ابلة بَأى الس

لْوينُعس للغائط عليهالَون من ج.  

  :لغز

  .على سالكها ُلكشْتلتوي وتُ قٌرطُ: غاز لْاَأل

  :لقم

 ]المتقارب[                    :وأنشد ابن بري للكميت وسط الطريق؛: ، بالتحريك مقَاللَّ

وعبد الرحِإ       ،موراُأل يم جماعليه انتهى اللَّقَم عُلالم246م  

ه ؛ األخيرة عن كراع الطريق ولُقَ ولَقَمم :نُتْمالكامل[: ووسطه ؛ وقال الشاعر يصف األسد ه[ 

تْغاب خطَأه وَأليلتُح صمِقَفله على لَ           ،دهي الطريق ِئز247ير  

  . ه مزم الطريق فالْقَعليك بلَ: ه ، تقولجرفَنْالطريق م مقَلَ: الليث. ظم الطريق عم: كمحر:  مقَواللَّ

  :لقا

  .  ه؛ عن كراعطُسو: الطريق  قاةُلَ
                                                             

  . ليس بثابت .93 ،ص 2ج المجموع ، النووي ،  245
   .113، ص  15، ج األغاني ، األصفھاني  246
  .أهتد إلى نسبتهلم  247
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  :لمق

 :م ؛ قال رؤبةقَقَمه ، وهو قلب لَالطريق نهجه ووسطه ، لغة في لَ قُمالطريق ، ولَ قُملَ:  مقُاللَّ

 ]الرجز[

  248مقْاللَّ من قَصد يديهناوى بَأس

  .مه قَق الطريق ولَملِّ عن لَخَ: اللحياني 

  :لهب

  .الصغير في الجبل بعالشِّ: اللِّهب 

  :لهجم

الميم  ن، وكأبتَتَر فيه السابلة حتى اسثواسع قد َأنقاد ل مذلَّم ينب موطوء: مجهولَ جمهلَ طريقٌ

: الفراء. ياهالمارة ِإ ه واعتيادتَعسالطريق  مجهلَم، ويكون تَجهلَفيه زائدة واألصل فيه لهج وقد تَ

  .  ل لَّذَي مَأ عقَّووطريق م بذَنَّوطريق م مجهلَ طريقٌ

  :لهمج

  .منْقاد ٌللَّذَمموطوء : مجهولَ جمهلَ طريقٌ

  :لوى

نايا الملتوية التي ال تستقيمالثَّ: الوي الم.  

  باب الميم
                                                             

  .92، ص  دیوان رؤبة بن العجاج 248
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  :مرر 

الممر  :رورِموضع الم والمصدر.  

  :مسا

  .ط الطريقسذا ركب  وساء الطريق ِإفالن م بكر: قال أبو زيد

  :ملط

؛هو  ساحل البحر؛ قال ابن  249"منينالمْؤ ةيطريق بق طاطُلْهذا الم": في حديث ابن مسعود

وذكره أبو موسى في الميم : ذكره الهروي في الالم وجعل ميمه زائدة ، وقد تقدم ، قال : األثير

تيهم مرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يْأفَأ ":ومنه حديث علي ، كرم اهللا وجهه. وجعل ميمه أصلية 

  . راتالفُ َئ، يريد به شاط250"أمري

  :ملع

في  ة ذاهبكَّالس كهيئة: المليع : قال ابن شميل.البصر دالطريق الذي له سنَدان م:  الميلَع

األرض ضقَ قٌيعرَأ هقل من قامة ثم ال يلبث أن ينقطع ثم ي ،ضمنما يكون فيما استوى من ، ِإ لَّح

األرض في الصاَأل ونِتُحارى ومقُرض ، يود الملْيع الغَلتَولُع نِيأو أقل ، والجماعة م .  

  :مور

روالطويل[                                                : منه قول طرفةو الطريق ؛ : الم[ 

                                                             
 . من هذا البحث 85: سبق تخريجه ، ينظر ص 249

 . 108نهج البالغة ،  الشريف الرضي،  250
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وَأتاقاً ناجِتُبارِي ع تْياتبعتْ           ويفاًظ وفَ يفاًظقَو مرٍو معب251د  

. عظم الساق: والوظيفُ.  السريعاتُ:  ياتُوالناجِ.  رامالك وقُالنُّ: تاق والع. عارض تُ: باري تُ

والمعد ب :وفي المحكم .  ُللَّذَالم :المرو وطُالطريق المالمستوي وء .  

  :ميت

 ]الطويل[   :وأنشد لم َأدرِ ما ميداء الطريق وميتاُؤه ؛أي لم َأدرِ ما قَدر جانبيه وبعده؛ : يقال

طَمإذا اض ميتاء الجبال تْالطريق عليهما           مض ماً موجقُد ه252 وقُز  

انه استَفْتَى : وفي  حديث أبي ثَعلَبة الخُشنَي.المتَقَدمةُ من النُّوق: والزهوقُ .ويروى ميداء الطريق

 253ةًه سنَفعرفْيتاء م ريقفي طَ تُدجما و: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، في اللُّقطة ، قال

 وقال النبي صلى اهللا.لوكسمميتاء الطريق وميداُؤه ومحجتُه واحد ، وهو ظاهره ال: قال شمر.

لوال انه طريقٌ ميتاء لَحزِنَّا عليك اكثر مما حزِنَّا؛ : عليه وسلم البنه إبراهيم  وهو يجود بنَفْسه

  .هتُيتَفهو مفعول من َأ ،يتْأم طريقٌ ن قلتَفِإ يان؛تعال من اِإلفْوهو م أراد أنه طريق مسلوك، 

  :ميد

ميدالطريق اء :ه نُنَس .نَوبيداءالرجز[:ي على طريقة واحدة ؛ قال رؤبةواحد َأ وا بيوتهم على م[ 

تَإذا ارمديداُؤى لم يرِ ما م254ه  

                                                             
  . 20ص ديوان طرفة بن العبد ،  251
  .أهتد إلى نسبتهلم  252
  .بإسناد حسن. 5634، كتاب النكاح ، حدیث رقم سنن النسائيالنسائي،  253
  . 5، ص  دیوان رؤبة بن العجاج 254
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 ردما قَ درِه ، أي لم َأيتاُؤه ، وكذلك مياسوق هغُلَبأي لم أدرِ ما مميداء ذلك در ما لم َأ: ويقال

جانبيه وبالطويل[                                                            : ده ؛ وأنشدع[ 

  255وقُزه باِلالجِ جوم ماًدقُ تْضعليهما        م ريقالطَّ يداءم ذا اضطَمِإ

ويروى ميتاء الطريق .والزوقُه  :قَتَالمدقال ابن سيده . وق من النُّ ةُم :يداء وإنما حملنا م

   ."م و د " وقضينا بأنها ياء على ظاهر اللفظ مع عدم 

  باب النون

  :نبأ

  .حالواض ريقُالطَّ:  يءبِالنَ

  :نبب

 ]البسيط[                  :قال مالك بن خالد الخُناعية ؛ يِلذَطريقة فيه، ه: بلالج وببنُْأ

  256 قُرناس ولها في الج ماءالس دون        ها خَصر،وببنُْأ قةشاه سِفي رْأ

 رافشْويقال َأل. لبمن الج ددحم فٌنَْأ: ناسقُر و. بارد: وخَصر.لبفي الج نادرةٌ طريقةٌ: وببنْاُأل

 ]الرجز[  :ر الماءيود الع؛ وقال العجاج يصف وريبنابَِأ: رقاقاً مرتفعةً رض إذا كانتْاَأل

  257ثاُلتام له وبٍبنُْأ لِّكُبِ

 ]الطويل[                                                                 : وقال ذو الرمة

                                                             
  .أهتد إلى نسبتهلم  255
  . 2، ص 3ج ديوان الهذليين ،  256
   .89ص ديوان العجاج ،  257
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  258فوارِالع يونِالعو بِبنْتَ يبنابَِأ              تْقَتَوالْ باآلِل، المعاَأل فَّتتَذا احِإ

 ،رحنْالم م؛ وهو الطريق ، والز وببنْم اَألزيقال الْ: األصمعي. ها فُرِعتَ تْكانَ نيها عركنْأي تُ

  .دصوهو القَ

  :نبا

اً عرابيسمعت َأ: : عاذ النحويقال أبو م. ى داله رقُطُ: األنبياء ، والطريقُ: بيالنَّ: قال الكسائي

القراءة المجتمع عليها في النبيين :جوقال الزجا .ريقأي على الطَّ بيني على النَّلُّدن يم :يقول 

 اشتقاقهو لمدينة جميع ما في القرآن من هذا،، وقد همز جماعة من أهل اواألنبياء طرح الهمز

من  وزاًما كان مهم نب َأوجِواألجود ترك الهمز ألن االستعمال ي: قال خبر،ي َأَأ َأبنْوَأ َأبمن نَ

 الء نحو غنيعفْفاء، فإذا كان من ذوات الياء فجمعه َأرريف وظُمثل ظَ 259الءعيل فجمعه فَعفَ

: آء كما تقول في الصحيح، قالبيء ونُبنَ: ت قلت زمياء ، بغير همز ، فإذا هنبِبي وَأياء ونَنغْوَأ

َأ وقد جاءخَ حيح ، وهو قليل، قالوافعالء في الصمساء ونَوُأخْ يسمصنْوأََ يبباء ، فيجوز أن ص

ذا ارتفع، و ِإبنْبا يت مما ترك همزه لكثرة االستعمال ، ويجوز أن يكون من نَنبْأبي من َأيكون نَ

  .عةفْعيالً من الرفيكون فَ

  :نجد

داَألنْج :دوهو الطريق في الجبل جمع النَّج.  

 ]الطويل[                    :الواضح؛ قال امرؤ القيس نيالبالطريق المرتفع : دجوالنَّ

                                                             
  ".اآللن"ولیس " اآلل" وورد بلفظ . 1640، ص 3، ج  دیوان ذي الرمة 258
  )ُظَرفاء(ُفَعالء،حسب المثال الموضح: والصواب 259
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  260بِكَبكَ دجنَ عقاط منه روآخَ      ،ةلَخْنَ نطْب كساِلدوا فَغَ داةَغَ

ونجد : د خال ؛ قال جد مريع ، ونَجد كبكب ، ونَجفمنها نَ: ة ود عدجهي نُ:  قال األصمعي

ذا وقفت بعرفة ؛ قال وقول حمر الذي تجعله في ظهرك ِإ، وهو الجبل اَأل بٍكَبِكَب كبكب طريقٌ

   ]الطويل[                                                                        : الشماخ

  261جِرشْال تَبعد نوى ُأم ح:  نِيدجنَها       بِلُهوَأ ي بالجنابِله، وَأ وُلقَُأ

وفي لغة هذيل والحجاز : قال. هل نجدفالن من َأ: ع ، وقاليرِدا مجموضع يقال له نَ نِيدجقال بنَ

، الشر يقَرِالخير وطَ يقَرِأي طَ M     q   pL  262  وفي التنزيل العزيز. هل النُّجدمن َأ

نعرفه طريق رض ، فالمعنى ألم المرتفع من اَأل: جدوالنَّ. النجدين الطريقين الواضحين : وقيل

ين كبيان الطريقين العاليين؟ نَالخير والشر بي  

ونجالطرِ دنْيق يد نُج263كذلك:  وداًج.  

  :نجف

وفي حديث عائشة ، . جافسال النِّصابنا مطر َأَأ: يقال.ة  التي يسكب فيها رعاب الحش جافالنِّ

أي  264"هتْفَجأن حسان بن ثابت، رضي اهللا عنه، دخل عليها فأكرمته ونَ ":رضي اهللا عنها 

فَرت منهع.  

  :نجل
                                                             

  .فریقان منھم جازع بطن نخلة    وآخر منھم قاطع نجد كبكب: وورد بلفظ.43، ص  دیوان امرئ القیس 260
  .73ص ديوان الشماخ ،  261
  .10البلد ،  262

   . أي وضح واستبان كذلك 263
 . باب النونالنهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير ،  264
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  .ة الواضحةجحالم: النَّجل 

  :نجم

 ]الطويل[                                         :الطريق الواضح ؛ قال البعيث: المنْجم 

  265مجنْوم ورض شْأي اَألقاصلها في َأ

 ]الرجز[                                                                   :ابن لجٍأ وقول 

تْ والشمسحبا تُ فَصمِ     أن تَنْلمعبدةَلغ الج نْفوق الم266مِج  

  .ه الحمراءة ، الصبح طريقتُدة ، وهي جدأن تبلغ الج رِدمعناه لم تُ: قال

  :نحز

ها ضرال يكون ع ةٌنَشخَ رضمع اَأل، مستويةٌ، نها خطممتدة كَأ طريقة من الرمل سوداء: ةُيزحالنَّ

 نما هي حجارة وطين والطين أيضاً، وِإوالجماعة النحائز، رضنما هي عالمة في اَأل، وِإذراعين

    ]الطويل[             :الطريق بعينه شبه بخطوط الثوب ؛ قال الشماخ:  ةُيزحوالنَّ.أسود

  267زحاِئنَ نهنَّكَأ قرعلى طُ      ةًيشع جادو النِّعلُها تَلَبقْفَأ

 ]الطويل[                                              : وأما قول الشماخ :قال الجوهري

  زحاِئنَ نهنَّكَأ قرعلى طُ

                                                             
  .25ص ديوان البعيث المجاشعي ،  265
  .160ص ديوان عمرو بن لجأ ،   266
  ". ِنجاد قّوْین وانتخت بھا " :وشطره األول في الدیوان  .198، ص  ديوان الشماخ 267
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طريقة  كلُّ: ، وقيلالبيت ةقَّشُف رخاط  على طَعرض من الحزام ينسج َأيزة شيء يحالنَّ: فيقال

 ]الطويل[                                           :قال ابن بري يروي هذا البيت  ة؛يزحنَ

وعارضنِطْها في ب ذَرداً ةَوعصعلى طُم       ،ركَأ قحاِئنَ نهن268ز  

الذي :  عدوالمص.موضع : ، وذروة  وغْلَ: قبلها بطن ذروة ، وما أي َأ ةَذرو نطْقبلها ما بوَأ

 ]الطويل[                        :؛ وبعده هنَتُوُأ ، يصف حماراً عدسفله ثم يصتي الوادي من َأيْأ

  269زبارِ رضِي اَألوِتَسفي م دكَله مر         ةتَبالَ فقْح فالحقْ فوقَ حبصوَأ

فُقْالح:الرملة المعووالنَّ. الموضع الذي يركد فيه: والمركد. موضع: بالةوتَ. ةُجحسنَّ: ةُيزاة في الم

قطعة من األرض : ةيزحوالنَّ. لة ههي الس :ة في األرض ،وقيلهي مثل المسنَّا :وقيلرض، اَأل

متَسقَّدبةلْة ص .رالنَّ: ةَوقال أبو خَيصل النحيزة َأ: يقال األزهر. الجبل المنقاد في األرض ةُحيز

. ؛ وكل ما قالوا فيها فهو صحيح وليس باختالف ألنه يشاكل بعضه بعضاالطريقة المستدقة

كثر تقود و َأمن ميل َأ ممدودة في بطن من األرض نحواً النحيزة من األرض كالطِّبة: ويقال

ديم إذا واَأل قكالخر بنى بها طبعشعار النحائز يوربما جاء في اَأل: قل من ذلك ، قالوَأ الفراسخَ

  . طواالً عت شُركاًقُطِّ

  :نحا

 وححاه ، ونَتَوانْ واًحاه نَحنْوه ويحنْحاه ينَ، ويكون اسماً فاً، يكون ظر يقُرِوالطَّ صدالقَ: وحالنَّ

حالعربية منه ، إنما هو انتاء سكالم العرب في تَم تصوالجمع لتثنيةعراب وغيره كافه من ِإر 

                                                             
  . البیت نفسھ للشماخ ، بروایة أخرى ، لم أعثر علیھا 268
لھ مركض في مستوى األرض فأصبح فوق النّشْز نشز حمامة   : وورد بصيغة. 201ص ديوان الشماخ ،  269

  بارز 
  



94 
 

لْوالتحقير والتكبير واإلضافة والنسب وغير ذلك ، ليقَح ن ليس  من أهل اللغة العربية بأهلها م

في الفصاحة فيذَّن لم يكن منهم، أو إن شَق بها وِإنط دوهو في األصل  به إليها، بعضهم عنها ر

  .يل من العلمبِحاء هذا القَتبه انْص داً ، ثم خُصقَ تُدصواً كقولك قَحنَ تُوحمصدر شائع أي نَ

  :نسب

بسالنَّي بانسالطريقُ: و النَّي هو الطريقُ: وقيل ،المستقيم الواضح المتَسريق النَّ، كطَ قُّدل م

والحيةوطريق ، ح270مر الوحكَش إلى  مالرجز[                :ينٍواردها ، وأنشد الفراء لد[ 

ناعرى ، تَيليه نَِإ الناسيو وارَِأ با      من صادرٍسَأ ديدي س271اب  

  .، بالميم ، وهي لغةمسينَ: وبعضهم يقول:  قال

وقال دكين بن رجاء  ؛ٌليع، وهو فَيق من النمل نفسهارِالذي تراه كالطَّ بسيالنَّ: الجوهري

الفُقَيالرجز[                                                                 :مي[ 

عيليها نَِإ ناً ترى الناسيباس  

جزهقال ابن بري والذي في ر:  

  ابدي سيَأ وخارجٍ ٍلاخبا          من دسيإليه نَ ى الناسرملكاً تَ

 طريقُ بسيوالنَّ: ابن سيده . ثر الطريقمن َأ دجِما و بسيالنَّ: وقيل . ويروى من صاد أو وارد

النمل إذا جاء آخرثر في ِإ واحد .  

                                                             
 .ُحمِر ، بالخفض على اإلضافة:األصل  270

  . 307 ،ص17ج  تاريخ دمشق ، ابن عساكر ،  271
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  :نسع

  .هشَركُ: الطريق  ساعنَْأ

  :نسم

مسالنَّي :لغة في النَّ ستقيم،الطريق الميلقد  ":سالمه قالوفي حديث عمرو بن العاص وِإ. بس

نْاستقام الممبِلَنَ وإن الرجَل سَأ، ف272َ"يلَسيقال. م :تَقد اسقام نْالمسأي تَ مبيرأيت : ويقال .الطريقُ ن

نْمسمر َأاً من األمفُرِع به وجهراًثَأي َأ ه منه وعالمة ؛ قال أوس بن حر ج:                     

 ]الطويل                                                                                                                 [

  273مسنْم ههِجوبِ يٍكان ذا رْأ ِلمن       سويقة نْت يوميلقد ب! يرِمعلَ

واَأل: بيان، قال أي بوجهنْصل فيه مفْ، وهما كالظُّالبعير فِّما خُسرين في مقدمه بهما يثَبان َأتَسر 

الطريق ؛ :  مسنْالم: وقال أبو مالك. مسنْيل مالف فِّخُ، وِلمانسنْم فٍّالبعير الضاّل ، ولكل خُ

 ]الطويل[                                                                :وأنشد لألحوص 

  274مسنْم ،وانرم م ، يا آْلبكُ مةٌ       أضاءسغَ يوماً على الناسِ تْملَظْن َأوِإ

، وليست من اآلثار في الطريق ما وجدتَ سميالنَّ: ابن السكيت. مةلْالظُّ :مةس، والغَيعني الطريق

 ]الرجز[                                                         :؛ قال الراجز ةينَجادة ببِ

  275عطاِلع المهاض قاطجازع       وعث النِّ لٍّخَ مسيعلى نَ تْباتَ

                                                             
 . حديث حسن.122، ص  5 جإرواء الغليل ،األلباني ،  272
  .لمن كان ذا لّب بوجھة منسم: وورد الشطر الثاني بلفظ. 118، ص  دیوان أوس بن حجر 273
  " . غسمة"بدل " َطْخیة"ووردت بلفظ. 86ص ديوان األحوص ،  274
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  : نشط

 طُوالناش. بهم الطريق  طَشَنَ: ويقال. رة سمنة ويعظم يمن الطريق اَأل شطُنْي طٌطريق ناش: الليث

رة ؛ سأو ي منةًخرج من الطريق األعظم ي: ينشط  ط الطريقُونشَ. الطريق : في قول الطرماح 

 ]الرجز[                                                                       :قال حميد

متَعقالنَّ زِماً بالطُّرواش276 ط  

طُوكذلك النواش  سايلفي الم.  

  :نصف

وفي . نصف الطريق: ف صنْوالم.  هطُوس: المنْصف من الطريق ومن النهار ومن كل شيء

  .موضعين الي الموضع الوسط بين ف َأصنْذا كان بالمحتى ِإ: الحديث

  :نعم

  .الطريق : وابن النعامة.الطريق: عامةالنَّ

  :نفق

. إلى مكان آخر  له مخْلَص: في األرض مشتق إلى موضع آخر، وفي التهذيب  برس:  قُفَالنَّ

M    ×  Ö       Õ  Ô  Ó  Ò:وفي التنزيل. رهأي حج 277"قهفَص نَيدر لَّض": وفي المثل

ØL278 نفَوالجمع َأاق؛ واستعاره امرؤ القيس لجِحرة فقال يصف فرساً َئرة الف:     
                                                                                                                                                                                   

  .أهتد إلى نسبتهلم  275
 1مجلة جذور ، عحياته وما تبقى من شعره ، : حميد بن األرقط حداد ، حنا جميل، . هوحميد بن األرقط  276
  . 195م ، ص  1988، 
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 ]الطويل  [                                                                                    

خَفَاهنْمن َأ نفاقنما          خَكَأ هِنلِّ فاهنجم شيقٌ من عد279بِو  

  :نقب

والنُّقْ النَّقْبالطريقُ: الطريق، وقيل: ب الضقُي نْ، والجمع َأبلفي الجقاب قابالبن  ، أنشد ثعلبون

 ]الطويل[                                                                       :أبي عاصية

  280وُلطُالحجاز ي قابِنْبَأ ليولم يكن      ع لي بالعراقيلَ َلطاوتَ

؛ بِقْ، كالنَّ ةُبقَنْوالم بقَنْوالم .جِرفَةٌ هعم، وجفُومثله الجر: ؛ قال نقَبةٌ: ، في جمعهوفي التهذيب

   ]الطويل[                                       :الطريق في الغَلْظ ؛ قال:  والنِّقاب بقَوالمنْ

  281النِّقابِ ورِغُمن ثُ نعلَّطَتَعالي        يباً كالسشُز نراهوتَ

  . ويكون واحداً ،يكون جمعاً

بةقَنْوالم :الطريق الضيق بين داريسن ، ال يتطاع ال شُفْ": وفي الحديث. هلوكُسفي فَ ةَعوال لح ،

قَنْم282"بة؛ فسفْال شُ: قبة بالحائط ، وسيأتي ذكر الفحل، وفي روايةنْروا المناء ، وال عة في ف

بةقَنْطريق ، وال مكَأهي الطريق بين الدارين: بةقَنْ؛ الم ،نه نُقمن هذه إلى هذه ؛ وقيل هو  ب

 و أن الجرَأ ":وا من الطاعون ، فقالعزِأنهم فَ: وفي الحديث . األرض شازنْالطريق التي تعلو َأ

                                                                                                                                                                                   
 .ولد الفأرة : والضرس. 491، ص1ج،  2204المثل رقم مجمع األمثال، الميداني ،  277
  .35األنعام ، 278
  .51، ص  دیوان امرئ القیس 279
 . 34 ص مجالس ثعلب ، 280
  .أهتد إلى نسبتهلم  281
 .  ولم يذكر درجته .  294، ص 2،ج كتاب االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ابن عبد البر ،  282
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لُطْيع إلينا نأراد أنه ال يطلع إلينا  وهو الطريق بين الجبلين؛ هي جمع نَقْبٍ: قال ابن األثير. هاقاب

ها لُدخُقاب المدينة مالئكة ، ال ينْعلى َأ: ؛ منه الحديثذكورر عن غير ممض، فَأق المدينةرمن طُ

283"؛هو جمع قلة للنَّقْبوال الدجاُل الطاعون .  

  : نقل

مختصرطريق  :قلنْمالطريق في الجبل وال: قُلنْالم .  

قال ابن بزجر :في شعر لبيد الثَّ ُلقَنْالمنقالة ي ، :الرجز[          :؛ وأنشدلقَنْوكل طريق م[ 

  القَنْلنا المعتَوال ثم انْ الّكَ

  الموج قتْلَين منها ناقةً

لرانةً وماطا َأفْتَالغَي284 ي  

   ]الرمل[                    :وأنشد أبو عمرو: قال ابن بري  يل؛قوكل طريق نَ ،الطريق: يُلقالنَّ

  285ونَقَلري بص يفالس هم      بِعدانِبي كلُّم صحولقد يعلَ

  :نكب

                                                             
ومنه الحديث أنهم فزعوا من " وتمامه. باب النون مع القافالنهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير ،  283

أراد أنه ال يطلع إلينا من . بين الجبلين  هي جمع نقب ، وهو الطريق نقابها أرجو أال يطلع إلينا : الطاعون فقال
  . فأضمر عن غير مذكور المدينة ، طرق

  . وهو جمع قلة للنقب مالئكة ، ال يدخلها الطاعون وال الدجال المدينة أنقاب على ومنه الحديث
  .أهتد إلى نسبتهلم  284
  .أهتد إلى نسبتهلم  285
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م؛ وقيلهاجبالُ: ب األرضناك: ؛ وقيلقهاطُر :جوانوفي التنزيل العزيزها؛ ب :   M  6  5  4

   <  ;  :  9  8   7L  286  معناه : يريد في جوانبها؛ وقال الزجاج: قال الفراء

: تفسير من قال واهللا أعلم ، وأشبه التفسير، : قال األزهري. 287 قهارفي طَ: ؛ وقيلفي  جبالها

لكم  َلهمعناه سM9  8   7  6  5  4    L 288   : ]عز وجل[في جبالها ، ألن قوله

السبلغ في التذليل مكنكم السلوك في جبالها ، فهو َأفَأ فيها؛ لوك .  

  :نمط

هذا  أي الزم: الزم هذا النمط: أبو بكر. أي هذا الطريق طَمم هذا النَّالز: يقال .هو الطريقة النمطُ

هب والفَذْالمنْاَأل.والطريق نالطريقةُ: طُم.  

  :نهج

المالطريقُ: نهاج ج . الواضحالطريقُ: والنَّه المستقيم.  

  :نهض

 ]الطويل[   :وقال الهذلي. وجمعه نهاض بل،وهو النَّهضجفي  دصاعطريق ناهض أي 

  289دقاص خافةُلوال الم ه      به صعدفوقْع هاضٍذا ن باًقْيتابع نَ

  :نهم

                                                             
 .15الملك ، 286
  .ُطُرقھا:والصواب 287

   .15الملك ،  288
  .ونسبھ ألبي سھم الھذلي. 175، ص  10، ج " نھض"، مادة تاج العروس الزبیدي ،  289
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 النَّجر وطريقٌ نهامي موضع : مةهوالمنْ. ام أيضاً ، وهو النَّهالجدد الطريق المهيع: هاميالنَّ

امونَه  :ن واضحبي  .  

  :نوب

المالطريقُ: ناب إلى الماء.  

  :نور

نارالم :محة الطريقج.  

  :نير

يرخدود فيه واضحُأنير الطريق و: قال ابن سيده .ما يتضح منه :الطريق  ن.  

  باب الهاء

  :هبط

بمن األرض وطُاله :دالحوفَ: قال األزهري. ورقُر بما بين الهبوط والهبوط اسم وط أن اله

دللحهور، وهو الموضع الذي يبوط المصدربِطُك من أعلى إلى أسفل،  واله.  

  :هجج

، يمانية، فهو عميق: يج جِهوِإ يجهجِ وواد. والجمع كالجمع الصغير في الجبل،  الشَّقُّ: يجالهجِ

  . عميق ، فكأنه على هذا اسم واد: يج جِهيج واِإلالهجِ: وقال ابن دريد. على هذا صفة

  :هجل
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   ]الوافر[                                      :الطريق الذي ال علم به، وأنشد: الهوجل

  290ينانبها الح الخُزامى       تهادى الجِربِياء وهجٍل من قَساً ذَفرِ

  :هدد

دالهود :ةُالشاقَّ بةُقَالع.  

  :هدى

هذه : وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه ، يقول: ، قالى مذكردقال اللحياني اله: قال ابن جني 

هقوله عز وجل : قال أبو إسحق . مستقيمة  ىد: M0  /  .  -     ,  +1 L 291  أي

الصوقوله تعالى. ق الح يقُرِعا إليه هو طَراط الذي د:   M ¹    ̧    ¶L292 أي ِإعلينا َأ نن 

وما . يرة دية أي الطريقة والسوفالن حسن الهدي والهِ .اللالض يقرِى من طَداله يقَرِطَ نيبنُ

أحسن يدتَه وهيدهه أيضا، بالفتح ، أي سيريدمثل تَ ته ، والجمع هرة وتَمرٍم  .وما أشبه هده ي

بهتَهدمأبو عدنان . ي فالن أي س :فالن حسن الهدي وهو حسالمذهب في أموره كلها ؛ وقال  ن

    :بن زيد العدويا زيادةُ

  ]الطويل[                                                                                     

ني عن غائبِخْويبِر المرء ه     كفى الهيدهدعما غَ ييب المخْبِرارم 293ء  

                                                             
  . لم أهتد إلى نسبته  290
  .120، البقرة  291
 .12،  الليل 292
  . لم أعثر له على ديوان ،ولم أجد البيت في المجاميع  293
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يددى هوه فالن أي سار سراء الف. رهي :يةٌيقال ليس هذا األمر هد لةٌوال قرةٌ ببوال  وال د

 ن الطريقأي أحس 294"هدي محمد الهديِ نن أحسِإ": وفي حديث عبد اهللا بن مسعود .وِجهةٌ

بو عبيد ؛ َأ 295"ودلِّه ر إلى هديهظُنْكنا نَ": والهداية والطريقة والنحو والهيئة ، وفي حديثه اآلخر 

                           :انطَّبن ح رانمحدهما قريب المعنى من اآلخر ؛ وقال عوَأ: 

 ]الطويل[

  296عنَّقَتَه َأفي مخْزات تُنْوما كُ         ضاضةٌغَ علي تُ في هديِوما كُنْ

ابن  ة ؛من خمسة وعشرين جزءاً من النبوجزء  حالصاِل تُالصالح والسم يداله": وفي الحديث 

ئة والطريقة ، ومعنى الحديث أن هذه الحال من شمائل األنبياء من يواله يرةُالس يداله: ثيراَأل

جملة خصالهم وأنها جفْجزاء َأء معلوم من َأزعالهم ، وليس المعنى أن النبوة تتجزن أ ، وال أن م

الل كان فيه جزء من النُّجمع هذه الخبوةَة ، فإن النبو جتَلَبة تَكْغير مباألسباب ، وإنما سبة وال م

ة ما جاءت به النبوة ودعت إليه ، ، ويجوز أن يكون أراد بالنبومن اهللا تعالى هي كرامةٌ

  297".ثر النبي ، صلى اهللا عليه وسلم، بمعرفته هذا العدد مما يستْأ صيصخْوتَ

  :هطع

  واسع : هيطَع وطريقٌ. الطريق الواسع: الهيطَع

  : هوت

                                                             
الحديث كتاب اهللا تعالى  أحسن إن: قال عبد اهللا  " وتمامه . 6098صحيح البخاري ،  294
  . صلى اهللا عليه وسلم محمد ھدي الھدي وأحسن ،

 .  باب الهاء مع الدال النهاية في غريب الحديث واألثر ، ابن األثير ،  295
  .18عباس ، إحسان ، ص : ، تحقیق  شعر الخوارج 296
 .  باب الهاء مع الدال النهاية في غريب الحديث واألثر ، ابن األثير ،  297
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بهاتا الوكْرة؛ :وما الهثوتة؟ قالتْ: بهاتا الهوتَة، قيل: فقالت أين منْزِلُك؟:  قيل ألم هشام البلَوِية

بهاتا المورِدة ؛ قال ابن : وما الصداد؟ قالتْ: بهاتا الصداد؛ قيل: وما الوكْرةُ ؟ قالت: قيل

  . وهذا كُلُّه الطريقُ المنْحدر إلى الماء: األعرابي 

  :هيع

يهعطريق م :واضح واسع  يبن وج ،معه معالكامل[                   : وأنشد ابن بري هاي[ 

  298عيهم بها طريقُ صابيعةً           حتى ينص ال تكون نيعةَالص نِإ

زائدة  والميم: ؛ هو الطريق الواسع المنبسط ؛ قالعيهوا المموالز عداتّقوا البِ": وفي حديث علي

فْوهو مع وهو االنبساط عٌل فقد أ: هري، قال األز299"ل من التهييفَع عيهخطأ ألنه ال ومن قال م

  . فَعيل في كالمهم بفتح أوله

  باب الواو

  :وتر

قال ساعدة بن جؤية يصف ضالوافر[                                    :نبشت قبراً عاًب[ 

  300 يديها عن جانبها تَهِيُل    دتْثم بر تاِئبالو تْذاحفَ

 تْذاح: ؛ قال ابن بري  تْشَذاحت م: وقال الجوهري. نبشت عن قبر قتيل  يعني ضبعاً: تْاحذَ

متْر ماً سريعاً ؛ قالر :تاِئوالور جمع والطريقة من األرض؛ قال وهذا تفسير األصمعي ت يرة.  

                                                             
  . لم أھتِد إلى نسبتھ 298
 .  باب الميم مع الهاء النهاية في غريب الحديث واألثر ، ابن األثير ،  299

 "جانبھا" بلفظ" جانبھ" ووردت كلمة .  217، ص  1، ج دیوان الھذلیین 300
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  . الطريقة  من األرض ةُيرتالو: الجوهري

  :وخي

 ]البسيط[ :هو القصد ؛ وأنشد: وقيل هو الطريق القاصد؛ وقال ثعلب  مد،تَعالطريق الم: الوخْي

فقلتُ ويحَأ كرصب مو     فقال قد طَلَعوا اَألجهخْيأين وتَواقْ مادح301وام  

خْي القَوالجمع وفإن كان ثعلب قصد بالو ، يووِخ يخصهو المصدر فال جمع له ، وإن الذي  د

  . الذي هو الطريق القاصد فهو صحيح ألنه اسم نما عنى الوخْيكان إ

  :ودي

كاً لَسالنه ، يكون ميي بذلك لسكام ، سمالل واِإلوالتِّ ج بين الجباِلرفْكل م: الوادي: ابن سيده

س التغلَفَنْللسيل وميبالسريع[                                            :بيذاً ؛ قال أبو الر[ 

لْال صح بينلَي فاعموه وال      بكُنَيم ما حلَمقيتْ عات  

سنَا بِنَّفي وما كُيوما      قَج دقَرالواد ربالشَّ ر قُماه302ق  

 َلامحتَولم يقدر أن يحذف ألن الحرف لما ضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه :قال ابن سيده

: وقال ابن األعرابي. جالس للم يةٌ، ومثله ناد وأنديةُود، والجمع اَألبنفسه دعا إلى اخترامه وحذفه

على القلب ؛ احب وأصحاب ، أسدية ، وطيء تقول أعال مثل صفْداء على َأالوادي يجمع أو وداه

 ]البسيط[                                                                     :قال أبو النجم

وعارأو داهتْها من األوضدتُج يةٌ               قَفْرع منها الضخْز303باوالشُّع م  
                                                             

  . ، ولم ينسبه 170 ص مجالس ثعلب ، 301
  . 2521،ص 6ج الصحاح ، الجوهري ،  302
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        ]الوافر[                                                                  :وقال الفرزدق

  304يةً قفاراود، َأاألوداه  نعتْ رِكابي                  مطَقد قَ نتَفلوال َأ

  ]الوافر[                                                                    :وقال جرير 

يالً طال عحرسماً      م األوداه قةرفْت ببرعهك مدن ر305ومِس  

على غير قياس كأنه جمع ودي مثل سرِي وأسرِية للنَّهر ؛ وقول  يةٌودالجمع َأ: الجوهري

 ]الكامل[                                                                         : األعشى

سهام رِثْيَأ بو س306الوادي  هام  

 ]الكامل[                          :إنشاده بكمالهوصوب : يعني وادي القُرى ؛ قال ابن بري 

نَعتْ قميخالماس ياسة هْأربِ          سهامِس رِثْيَأ بو هامِس 307يالواد  

  :ورد

 ]الطويل[  :الجادة ؛ قال طرفة: مأتاةُ الماء ، وقيل : والمورِدة.الطريق إلى الماء: المورِدة

  308في دَأياتها         موارِد من خلقاء في ظهر قَرددكأن علوب النِّسعِ 

أي المجاري والطرق إلى الماء، واحدها مورِد ، وهو  309"اتّقوا البراز في الموارد": وفي الحديث

ل من الوفْعمأخذ بلسانه وقال ":وفي حديث أبي بكر . ود ر :هذا الذي أور؛  310"دني الموارِد
                                                                                                                                                                                   

  .أجد البیت في المجامیعلم أعثر لھ على دیوان ، ولم  303
  " .قطعت" بدل" ھبطت" وورد بلفظ .191ص  ، 1، جدیوان الفرزدق 304
  .637،ص  2ج  ديوان جرير ، 305
 " .بالد" ولكن وردت بلفظ. موضع االستشھاد" الوادي" وفي الدیوان لم یرد لفظ. 214، ص  دیوان األعشى 306
  .نفسھ 307
   . 30صالديوان،  308
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                    :رِدة ؛ وقول أبي ذؤيب يصف القبروكة ؛واحدها ملهالم 311أراد المواد

 ]الطويل[

  312 ى ذفاف ِلوارِدنَدوا      وليس بها َأرِدوَأ رْئالبِ تلما جشَّ ولونيقُ

  . ه تَدرو ه فقدتَيتَما َأ لُّاستعار اإليراد إلتيان القبر ؛ يقول ليس فيها ماء ، وكُ

  :وضح

  .هطُسوه وتُجحم: وضح الطريق 

  :وعث

الوعثُ من الرمل ما : قال ابن سيده. ، تغيب فيه األقدام سهالكثير الد ُلهالمكان الس: الوعث

ن ؛ المكان اللي: من الرمل ما ليس بكثير جداً ؛ وقيل ثُعفاف ؛ وقيل الوخْغابت فيه األرجل واَأل

 ]الطويل[                                                                      :أنشد ثعلب

نرٍ تَ ومنْعاقفنِي اَألَأل سيذارراتُها     ع من جرو خُداء  ثهاع313صور  

رفع خصورها بوعمعنى لَألنه في  ثفكأنه قال نٍي ، :علين خصورها والجمع وثٌ وووثٌع  .

  من الرمل الرقيق  خفافُواَأل راء ما غابت فيه الحوافثَعالو: األزهري عن خالد بن كلثوم  وحكى

من الحصى الصغار وشبهه هاسِوالد.  

                                                                                                                                                                                   
 "وقارعة الطريق والظل الموارد في البراز المالعن الثالث اتقوا"تمامه. وسكت عنه،  26سنن ابي داود ،  309
  . حديث موقوف  .68 ص، البحر الزخار بمسند البزار ، مسند أبي بكر الصديق ، العتكي البزار 310
  ".الموارد" ھكذا وردت وصوابھا  311
  .123، ص  1ج ديوان الهذليين ،  312
  .ينسبه ، ولم  218ص مجالس ثعلب ،  313
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التراب ورخاوة  ةُقَّرِ الوعثُ: ويقال .  وثوع قرفي طُ عثٌيقال طريق و: وقال أبو زيد: قال

؛ ونَقاً م األرض تغيب فيه قوائم الدوابوثُ: وقال األصمعي .ثٌ إذا كان كذلك ععلَ كلُّ الونٍي 

: وعثاً ، وقال غيره  تْ، وقد وعثَ ةٌوِعثَو ةٌثَأرض وع:  يو حكى الفراء عن أبي قَطَرِ. سهل 

ووثةًع وثَ الط: قال ابن سيده. عاثةًوعوريق وعثاً ووثَ ،ثاًععوو الَ: كالهما  عوثة،وفصار  ن

 :؛ قال رؤبة  البعير ثَعو؛ وَأ ثعوا في الوعوقَ: وا ثُعووَأ.  ثعفي الو عقَو ثَعووَأ. كالوعث 

   ]الرجز                                                                                                                 [

  314 ثعوره باَأليخَ طريقُليس 

  :وعس

يعاسالرجز[                                                      :الطريق؛ وأنشد  الم[ 

ميعاساً وجم نسواعوراته  

  315اتـرضعتَم يبِثن الكَـم                                  

  :ولج

طُريح يمدح الوليد ؛ وأنشد ِل ، والجمع الولُج ةٌوِالج الوادي معاطفه ، واحدتها ولَج: ابن األعرابي

                                                                :بن عبد الملكا

  

 ]المنسرح[   

                                                             
 .15ص ،  دیوان رؤبة بن العجاج 314
  .لم يعرف قائله 315
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             حِ البِطاحِ أنت ابنلَنْطسم          تَـول،معلُ فْطوالو ينـعليك الحج  

  جـيعتَل عليه كالهضبِ جوـم           والـ،كريقَطَ عد:لو قلتَ للسيِل            

  تَالرساخَ ، َأ أو دفي سائرِ لــه        و لكان األرض،عنكنْ،مجر316ع  

  :وهم

الوهالطريق الواسع ،وقال الليث : م :الوهالطريقُ م رِالواضح الذي يد وارِالمد  ردصوي

المصادالرمل[                                       :؛ قال لبيد يصف بعيره وبعير صاحبهر[ 

  317وهمٍ  صواه كالمثُْل صادرٍ       دما في وارِناهردصثم َأ

أراد بالوطريقاً واسعاً مِه.  

  باب الياء

  :يدي

 ،با ، وهما اسمان جعال واحداًي سأي متفرقين في كل وجه ، وذهبوا أياد ي سباذهب القوم أيد

: وفي حديث الهجرة  .البحر إذا أخذ طريق البحر دخذ فالن يأ: يقال . الطريق ههنا  دالي: يل وق

"فأخذ بهم يهُل، وَأ 318"البحر أي طريق الساحل د زقوا في األرض كلَّسبا لما م قزمأخذوا  م

  . قاً مختلفةرمثاالً لمن يتفرقون آخذين طُى ، فصاروا َأطُرقاً شتَّ

  

                                                             
وورد شطر البیت " .تعطف"بدل " ُتطِرق"ورد البیت األول بلفظ . 79ص ، شعر طریح بن إسماعیل الثقفي  316

 " .لسالح وارتّد :" الثالث بصیغة
  .143، ص  دیوان لبید بن ربیعة 317
 . باب الياءالغريب في نهاية الحديث واألثر، ابن األثير ،  318
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  الفصل الثاني

  معجم الحقل الداللي

  : للحقل لداللية األساسيةالوحدة ا
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يقوم هذا الفصل على نظرية الحقول الداللية ، بإعادة ترتيب مواد الفصل األول ،       

فالحقل الداللي . " وتنضيدها  بانتقاء الوحدة الداللية األساسية التي تضم المعنى الجامع للحقل

semantic field  أو الحقل المعجمي ،lexical field مجموعة من الكلمات التي ترتبط  ، هو

هذا اللفظ الجامع ، قد يجعله الترادف تعدداً ، فهناك  319."لتها وتوضع عادة تحت لفظ يجمعهادال

طريق ، (ثالث وحدات مركزية تحمل المعنى األساسي للحقل المعجمي بين أيدينا ، وهي ألفاظ 

وقد قامت الباحثة بمعالجة هذه الوحدات الثالثة ، للتخلص من هذه التعددية ). سبيل ، صراط

  .نتقاء اللفظة التي يمكن أن تمثل الداللة المركزية وال

يعرف أحمد محتار عمر الوحدة األساسية ذاكراً أنه ال يتقيد مجال استخدامها لنوع محدد         

وعليه  320. أو ضيق من األشياء ،وتكون ذات تميز وبروز بالنسبة لغيرها في استعمال ابن اللغة

زية بناء على مواصفات ، ومن ثم حصر الحقول الفرعية او يتم تحديد اللفظة الداللية المرك

  .المفاهيم المرتبطة وتصنيفها

غير الحية الطبيعية  صدده ، يتضمن بناؤه أنه يقوم على مفهوم الموجوداتوالحقل الذي نحن ب

تحدد المعنى  تخلو من أي دالالت هامشية خاصة ، الجغرافية ، والداللة المركزية يجب ان

فكل ما اختص بلفظ  محدد أو . وتحصره ؛ كالداللة التي تختص بوعر أو جبل أو ماء أو سهل 

  . داللة هامشية يتم تهميشه

كذلك يجب أن تخلو الداللة المركزية من احتمال المعاني المجازية أو اإلضافات النحوية، لما 

  .  من إشكاليات في فهم المعنى ، حسب السياق  يوقع فيه المجاز

                                                             
 .79،ص  علم الداللةعمر،أحمد مختار ،  319
  .96نفسھ ، ص : ینظر 320
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لمعنى األساسي أو األولي أو المركزي ،هو المعنى التصوري والممثل الحقيقي للوظيفة فا"

األساسية للغة وهي التفاهم ونقل األفكار وهو المعنى الذي يتقاسمه أبناء لغة معينة للمعنى 

   321" األساسي

  .، فبينها ترادف ) طريق ، سبيل ، صراط(بالنظر للكلمات 

ال يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهما ولذا "رادف يكون في حال ، ويبين أحمد مختار عمر أن الت

  322"يبادلون بحرية بينهما في كل السياقات

أن الترادف ال يكون إال بين لفظين، كما  –بداية  –إن تعريف أحمد مختار عمر ، يفترض   

فمن قواعد بناء الحقل الداللي ، عدم ". يحدد السياق كوسيلة لمعرفة درجة الترادف بين الكلمتين

  323." إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة

أبيات الشعر العربي مقارنة استقراء ، ومن ثم )طريق ،سبيل(بانتقاء لفظتي  لذا قامت الباحثة

  .ام، للتعرف على درجة الترادف بينه بينهما

  :لفظة طريق في الشعر العربي  •

 ]الكامل[                                                :يقول أبو ذؤيب الهذلي

  

  324 عيهم ريقٌطَ هدانَوع ثْر، وماؤه          ب واءالس نم هنفافتنّ

                                                             
  . 36، ص علم الداللة  321

  .220نفسھ ، ص 322  
  .80نفسه ، ص  323
  .5،ص1، جدیوان الھذلیین  324
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 ]الوافر[                                                               :ويقول 

  325 يقرِن طَو مجنْتَ ثُيو    وما في حجنْتَ يثُح يعلَم خاءتْعلى فَ

 ]البسيط[                                                     :ويقول أبوخراش

في ذات ريسِْأق الفَلْذَكَ د فَشرِمريقُطَ     ةها سربالناسِ ب دع326 بوب  

 ]الطويل[                                                : ويقول ساعدة بن جؤية

ممة نَيمرِرى ال تَالشَّ جدزال تَريقاً ال تَه     وكان طَيم327ها سير  

 ]الطويل[                                          :يقول مالك بن خالد النخاعي

  328براقالم ريقَالطَ مى ذاكح لي         ولكنفَقْم وما كان مشَأوانْ َلَأيغَ

 ]الكامل[                                                  :عجالنويقول ساعدة بن 

  329عِيهالم ريقكالطَّ هتيحفْه      في صرثَْأ ه وُأبرِزتُشيبشُقّت خَ

    ]الوافر[:                                                      أيضاًويقول 

  وهتَ مريقَوا الطَّكُر َأوكوكُلَسم      لى شَعماء مكُلَسها ب330عيد  

 ]البسيط[:                                                    وتقول جنوب الهذلية

                                                             
  .88،ص1، ج دیوان الھذلیین 325
  .159، ص  2نفسھ ، ج  326
 .211،ص 2، ج نفسھ 327
  .10،ص 3نفسھ ، ج 328
  .105،ص3نفسھ ، ج 329
  .110،ص 3، ج ديوان الهذليين 330
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كُوّل حي وإن طالت سرِهم في الشَّريقُهم   يوماً طَتُالم د331عبوب  

 ]الطويل[                                                                : ويقول لبيد

  332ي وطُرقَتي     وإن يحزِنوا أركب بهم كلَّ مركبِ فإن يسهِلوا فالسهُل حظّ

 ]الطويل[                                                    : ويقول الراعي النميري

  333ه قُاِلخَ اءلوه بما شَبي رءلمه    وِلقُراِئتّى طَيا عجباً للدهر شَف

  : في الشعر العربي) سبيل(لفظة  •

 ]الطويل[                                                         :ويقول أبو ذؤيب 

رعه          تَ ى خالدنفس ى لياليرى على قَوالَسصد ُأ بيِلالس334 هامور  

 ]الكامل[                                                               :أبو كبيرويقول 

  335 رِبِدالم بابِإلى الشَّ بيَلال س أم     رِصقْمن م يبةهل عن شَ يرهزَأ

 ]الوافر[                                                      :ويقول الراعي النميري 

  336م إال غراراهموبنو السبيل                 قليٌل نَ نهعلى أكوارِ

                                                             
  .124،ص 3نفسھ ، ج 331
 . 33ص الديوان ،  332
 .229ص الديوان ،  333
  .155،ص 1، ج دیوان الھذلیین 334
  .100،ص 2،جنفسھ 335
 . 69ص الديوان ،  336
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، بأنواع ) الطريق(من خالل األبيات السابقة ، يظهر أن الشعراء كثيراً ما قرنوا لفظة 

،واألسلوب النحوي ) المهيع ، دعبوب، والشماء ذات المسلك( مخصوصة من الطرق مثل 

وفي هذا ما يدل على أن لفظ الطريق في ذهن العربي عام ، . المستخدم هو التخصيص بالنعت

  . واحتيج للتخصيص بالنعت لتحديد الداللة الجزئية

من قواعد هذه النظرية أنه لكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة الكلمات           

لياً بمعنى وهذا يتضمن االفتراض أن كل كلمات الحقل مرتبطة دال 337. المتصلة بها داللياً

مركزي يضم أجزاءها، وفي الوقت نفسه تفترق في بعض المالمح الخاصة فيما يعرف بالتقارب 

  338." فالمعاني تتقارب ولكن يختلف كل لفظ عن اآلخر بملمح هام واحد على األقل" الداللي 

يرى إن الباحث قد يخلط بين مجموعة ألفاظ تصلح كلها لتكون وحدة داللية أساسية ، وهنا قد 

، ولكن نظرية الحقول الداللية تقتضي ) طريق ، سبيل، صراط(الباحث ترادفاً كامالً بين ألفاظ 

  . وجود وحدة داللية مركزية واحدة فقط

وإضافة إلى ما سبق تأكد للباحثة  339) . سبيل ،صراط(وقد بينا األسباب التي دعت إلى إقصاء 

  لطريق السهل قال الشاعر أن الصراط هو ا"ما ذهبت إليه ، فالعكسري يذكر 

  

  ]من الوافر[

شَحنا َأورضم بالخَهِلي ى    تَتّحركناهلَّذََأ م م340 ن الصراط  

                                                             
  . 80-79، ص علم الداللة عمر ، أحمد مختار ، : ینظر 337
 .221نفسھ ، ص  338
 .البحث، من ھذا وما بعدھا 112ینظر ص  339
  .لم أھتد لقائل البیت وال إلى مصادره : یذكر المحققالفروق اللغویة  في حاشیة  340
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  .وهو من الذل خالف الصعوبة ، وليس من الذل خالف العز ، والطريق ال يقتضي السهولة

تقول سبيل اهللا . اسم يقع على ما يقع عليه الطريق ، وعلى ما ال يقع عليه الطريق : والسبيل 

سبيلك أن تفعل كذا ، وال تقول طريقك ان تفعل كذا ، ويراد به سبيل : ، وتقول  341وطريق اهللا 

" وهو كالمحبة في بابه ، والطريق كاإلرداة  ، ما يقصده فيضاف إلى القاصد، ويراد به القصد
342  

يشي بأنها ) سبيل(ولم تقم الباحثة بتجريب مبادلة السياقات ، ذلك أن استقراء استخدام لفظة     

قصد (في بعض سياقاتها ، وردت محصورة بسمة خاصة هي الداللة المعنوية ، كقول الشاعر 

 -أحياناً–وبسب استخدامها المجازي  لذا ،). ال سبيل إلى الشباب المدبر( أو قول آخر ) السبيل 

تم استبعادها؛ فاللفظة المركزية لداللة الحقل ، يجب أن تخلو من السياقات المجازية لمنع اللبس 

  . لها مع غيرها ثانياًا، وليسهل استبد أوالً

  .تتراوح في كتب اللغويين ، بين كونها عربية أو معربة ) صراط(ولفظة 

جنبية حديثة االقتراض من األغلب أال ات األالكلم"دة الداللية المركزيةومن قواعد انتقاء الوح 

وال ندري على وجه التحديد عمر الكلمة في اللغة العربية ، ولكنها على  343" تكون أساسية

  األرجح 

،  M  9  8   7L 344  ليست حديثة االقتراض ؛كونها وردت في القرآن الكريم ، 

فهي إن كانت معربة ، فهي ليست بالحديثة في  M  u     t  sL345  وحسب القاعدة فالقرآن

                                                             
 .تقول طریق اهللا) وال(تقول سبیل اهللا : ھكذا وردت في الكتاب واألرجح 341
 .334، ص الفروق اللغویة  342
 .97،ص علم الداللة عمر ،أحمد مختار،  343
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اللغة ، بل على قاعدة المعرب في القرآن الكريم ، قد اندمجت باللغة حتى صارت كأنها منها 
مع ذلك ، لم نجدها في الشعر العربي كثيرة التداول مثل لفظة طريق ، كما أن استخدامها . 346

الداللي عالقته التخصيص المرتبط بالمعنى في القرآن الكريم ، قد نحا بها نحواً من التطور 

  .الديني 

، كوحدة داللية أولية مركزية ، رغم الترادف ) طريق(بعد هذه المعالجة ، تم اعتماد لفظة 

نها من خالل السياق الديني ذلك أكوحدة مركزية للداللة ،  )سبيل( وتم إقصاء لفظة .الظاهري

  .نضم تحتها كل الدالالت الهامشيةوالشعري ، ال تحمل الخصائص العامة التي ت

أما الدالالت الهامشية ،فقد تم تصنيفها بناء على المعنى الجامع لكل مجموعة منها          

وهو معنى زائد على  ى اإلضافي أو العرضي أو الثانوي ،والمعن" ،ضمن حقول داللية فرعية ،

المعنى األساسي ، وليس له صفة الثبوت والشمول ، وإنما يتغير بتغير الثقافة والخبرة 

  347."والزمن

وحقل األلفاظ الداللي ، بوحداته الثانوية يعتمد في بناء حقوله الفرعية على ما يحمله من         

كل أنواع الطرق ، بل تختص داللتها معانٍ زائدة على المعنى األساسي ؛ فهي أوالً ليست شاملة ل

بطريق دون آخر كما أن بعضها ليس ثابت الداللة ، فقد تعرض النزياح المعنى ، بالتخصيص ، 

  . أو باالنتقال ، عن طريق التطور الداللي 

رغم ذلك فإن التمييز بين الكلمات األساسية والكلمات الهامشية ، بتقسيم الحقول الفرعية          

واعتمدت . وهذا ما جعل الباحثة في حيرة بين ألفاظ الطريق العامة ، والخاصة . سهالً اًليس أمر
                                                                                                                                                                                   

 .6 ،الفاتحة  344
  .195،الشعراء 345
  .163، صالبحث ھذا : ینظر 346
 .37، ص علم الداللة عمر، أحمد مختار ،  347
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، لتحديد موقع مركزية الكلمة ؛ فكلما زاد على تكرار الوحدات داخل الحقل الداللي الفرعي 

  .كثرت الدواّل التي وضعت لتفاصيله الداللية لاالهتمام بالمدلو

  

  

  

  :أهمية الحقول الداللية

إن هذه النظرية تكشف عن وجوه الغناء والقصور في اللغة ؛ فحقل ألفاظ الطريق ، بلغت        

ينفي عن اللغة التسيب المزعوم فهي تضع المفردات في شكل "مئة وواحد وستين لفظة ، إن هذا 

ومن خالل الحقل بين أدينا ،نالحظ دقة العربي في وضع الدواّل المميزة  348."جمعي تركيبي

  .المدلوالت ، بما يدل على كفاية اللغة في التعبير عن جوانب حياة العربي قديماًلكثير من 

ثم لما كانت العرب تضع الشيء المعنى على العموم ، ثم تستعمل :" يقول ابن خلدون         

في األمور الخاصة ألفاظاً أخرى خاصة بها ، فرق ذلك عندنا بين الوضع واالستعمال ، واحتاج 

   349." العربي إلى فقه في اللغة عزيز المأخذ

ئق اللغة ، وتنبهه لنظرية الحقول لدقا –قديماً  –وكالم ابن خلدون ، يدل على تنبه العربي  

الداللية في شكلها األساسي ، من انتقاء لفظ أساسي يدل على عموم المعنى ، وألفاظ هامشية تدل 

  .على معانٍ خاصة

                                                             
  .112ص ،علم الداللة عمر ، أحمد مختار ،  348
 .705، ص  مقدمة ابن خلدون 349



118 
 

من خالل هذا الحقل نالحظ كذلك ، أن أوفر الحقول الداللية الفرعية حظاً ، حقل األلفاظ     

عشر لفظاً ، بما يدل على كثرة الطرق وتنوعها ،  ثةثاللعامة للطريق ، التي وصلت لمئة وا

  .ومدى أهميتها للعربي

أما  الحقل الفرعي الثاني ، الذي احتّل أهمية ، فهو حقل ألفاظ الطرق في الجبال ، التي        

ويرجع هذا ألهمية الجبال والعيش فيها عند العربي ، خاصة . وأربعين لفظاً  سبعةاحتوت على 

مكامن طبيعية كتساعد  لصعاليك في الجاهلية الذين تمركزوا في الجبال  التي لو تذكرنا ا

عسكرية استراتيجية العسكريين والثوار والعصاة القليلي العدد على االستفادة من هذه المكامن 

سرية تحميهم من هجمات السلطة  ئبهذه المكامن يعود لعملهم مخاب فاهتمام الثوار والعصاة

فالجبال بما تمتاز به من موقع استراتيجي ، وبما تكثر به  350.الحكومية حيث تتفوق على الثوار

طرقها بين صعود وهبوط ، وما بين طرقاتها وحفرها من مسالك متنوعة ، أضف لذلك أن 

رصيدها من الحضور  أغلب الصعاليك كانوا شعراء وضمنوا تلك األلفاظ في أشعارهم ، بما زاد

  . اللغوي المعجمي

وكانت وعرة المسالك على من يرومها باختطاطها في :" يشير إلى ذلك ابن خلدون بقوله 

من طروقها لما  351)وييأسون(كان لها بذلك منعة من العدو . هضاب الجبال وعلى أسنمتها 

  352." يكابدونه من من وعرها نوما يتوقعونه من إجابة صريخها

                                                             
،  قوات األمن الوطني –منظمة التحرير الفلسطينية  : ينظر 350

http://www.nsf.pna.ps/index.php?page=section&pid=412&section_parent=0&catid=1
1  

  . كذا في الكتاب 351
  .425، ص  مقدمة ابن خلدون 352

http://www.nsf.pna.ps/index.php?page=section&pid=412&section_parent=0&catid=1


119 
 

، يدل على أهمية المساكن الوعرة في الجبال ، خاصة للمحاربين منهم خلدون  إن نص ابن

  . والمتحصنين لما تمتاز به من وعورة ومنعة

حقل الداللي ، ومن نظرية الحقول الداللية، جمع الكلمات التي لإن الهدف من هذا ا        

، وصالتها بالمصطلح  تخص الحقل والكشف عن وجوه االتفاق واالفتراق بين حقولها الفرعية

  .ومن ثَم دراسة القضايا اللغوية المتعلقة بها. العام

في حين يكشف الحقل الداللي ، عن قلة األلفاظ المستخدمة للداللة على الطرق الضيقة         

ويرجع . ، وهما أصغر الحقول الفرعية  ثالثةوالوعرة ؛ فقد كانت في الضيقة ستة وفي الوعرة 

للسعة   -الذي يعيش في الصحراء  - ستخدام تلك الطرق لضيقها،مع حاجة العربيذلك إلى قلة ا

دية يفضل جغرافية ، وعادة ابن الريف والبامرتبط بال) التواصل المكاني ( فالبروكسيميك . 

  . لمساحات الواسعة ، لذا ال يفضل الدخول في طرق ضيقةاالمناطق الشاسعة ، ومعتاد على 

المطلوب من الشخص ، يتصل بكثافة السكان في المنطقة التي نشأ  فمقدار المدى الشخصي" 

فيها وترعرع ، إن أولئك الذين ترعرعوا في مناطق ريفية غير كثيفة بالسكان يتطلبون مدى 

  353." شخصي كبير

ويعتمد حجم هذه  ، 354أن تكون فراغاً حولهوهذا مما يعرف بالفقاعة التي يرغب الشخص ب

فابن البادية الذي اعتاد على حرية الحركة  الحياة الجغرافية التي يعيشها ؛عة الفقاعة على طبي

والمساحات الواسعة ، لن يشعر براحة في طرق ضيقة ، لذا نراه يتجنب الطرق الضيقة ، 

  . وبالتالي يقل اهتمامه بها ، وبإطالق مسميات عليها

                                                             
 .29،ص  اآلخرین من خالل إیماءاتھم كیف تقرأ أفكار - لغة الجسدبیز ، آلن ،  353
  .30نفسه ، ص : ينظر  354
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تص بالطرق الفرعية العامة ، والحكم نفسه ينطبق على كثرة ألفاظ الحقل الفرعي المخ       

  . فكثيراً ما أحب المرور بها ، لشعوره بالراحة النفسية في السير في طرق واسعة عامة

  .كما يالحظ زيادة نسبية في ألفاظ الحقول الفرعية المتعلقة بطرق السهل والبحر والسماء      

لتي كان يقوم بها العربي إلى وكثرة الطرق البحرية ، مرتبط بالدرجة األولى بالرحالت البحرية ا

  .الحبشة ، وكثرة الينابيع ، وبعد مصادر المياه عن البيوت في حياة البادية

أما الطرق السماوية ، فقد عرف عن العربي كثرة تأمله في السماء المكشوفة له ، بسبب صفاء 

اعتماد ليل الصحراء  ، وعدم ارتفاع البيوت مما يؤدي إلى وضوح في الرؤية ، فضالً عن 

  . العربي، في أسفاره وتحديد مواقعه ، إلى النجوم

وفيما يلي الحقل الداللي أللفاظ الطريق ،وقد تم ترتيبها على الحروف األبتثية حسب الجذر 

  : اللغوي لكل منها 

  :األلفاظ العامة للطرق - 1

  :ألفاظ الطرق الرئيسية -أوالً  

 . وهي الطريق العامر) : من أتى( ء الميتاء والميدا •

 .سننه: أفق الطريق •

 .معظمه) : من أمم(أم الطريق  •

 .الطرق الصغار تتشعب من الجادة) : من بني(بنيات الطريق •

 .الطريق): من بور(البوري  •

 .الطريق الذي خد فيه السيارة شركاً وخدوداً) : من تبب( المستتب •
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 .الطريق الممتد) : من تألب(المتلئب  •

 .الناس بسهولة كل طريق يلتحبه): من ثغر(الثغرة •

 .قصد  الطريق ووسطه: ثكم الطريق •

 .المحجة : ثكن •

 .المحجة وجادة الطريق): جبب( المجبة  •

 .المحجة وجادة الطريق): جرج( الجرجة  •

 .الطريق الواضح ): جلخ( الجلواخ  •

 .الطريق): حجج ( المحجة  •

 .الطريق): حرج( الحرجة  •

 .الطريق المدودة بالحوافر: الحرث •

 .الطريق ):حصر(الحصير  •

 .الطريق البين المستقيم الذي ال ينقطع): حفظ( الحافظ  •

 .الطريق الواضح): خدب( الخيدب  •

•  الطريق): خدد( الخد. 

 .الطريق المستقيم البين): خرت( المخرت  •

 .الطريق: الخط  •

 .الطريق الوسطى): خلف(المخلفة الوسطى •

 .المحجة الواضحة): خنن(المخنة  •

 .الطريق) : دبب(الدبة  •

 .الطريق): دجم( الدجمة  •
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 .معظمه وسننه): درج(المدرجة  •

 .طريق ذو كسور ): درء(دروء الطريق  •

 .قصد الطريق ومتنه: درر الطريق •

 .الطريق المذلل): دعب( الدعبوب  •

 .الطريق الذي لينته المارة): دعس(المدعاس  •

 .معظمه): دعم( دعمي الطريق  •

 .الطريق الواضح): دلثع( الدلنثع  •

 .الطريق ، والسهل منه): دلع(، والدلنّع والدليع  الدلوع •

 .المحجة البيضاء): دلل(الدليلة  •

 .الطريق األملس): دهن(الدهان •

 .المسالك) : ذل( األذالل  •

 .المحجة: الرتم •

 .الطريق: المرصد والمرصاد  •

 .الطرق المتفرقة أخاديدها): رفض( الرفاض •

 .الطريق الواضح): رقد( المرقد  •

 .أي مركوب مذلل): ركب: ( الركوب •

 .الطريق): ركل( المركل  •

 .جادته ومحجته): ركم(مرتكم الطريق  •

 .الطريق: السبيل •

 .محجته: سجح الطريق •
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 .السبيل الواضح: السراط •

•  بسلحالطريق البين الممتد): سلحب( الم. 

 .الطريق ألنها مشقوقة): سلع(المسلوعة •

 .المحجة الظاهرة): سلق(السليقة  •

 .ريقالط: المسلك •

 .الطريق: السمت •

 .المحاج اللينة: السنُك •

 .الطريق: السنة •

 .المبين شركه) :  ساح(المسيح  •

 .الطريق: المسار •

 .الطريق) : سيا(الساية  •

 .الطريق: الشرعة •

 .الطريق ال تخفى عليك وال تستجمع لك: الشرك •

 .الطريق مقصور: الشرى •

 .الطريقة: الشكيكة  •

 .الناحية والطريقة: الشاكلة •

 .ما اشتد منه: صحاح الطريق •

 .طريق سهل في غلظ من األرض: المصدع •

 .المحجة: الضحك •

 .نواحيه): طرر(أطرار الطريق •
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 .الطريق •

 .الطرق البعيدة): طود( المطاود •

 .الطريق المذلل): عبد( المعبد  •

عروض مكة حسب تسمية العروض باسم موضع  .الناحية والطريق): عرض( العروض •

 .هناك

 .الطرق): عرن( العران  •

 .ما صلب مسلكه من طريق أو أرض) : عشز(العشزان •

 .لغة في المعلوب وهو الطريق): عكب( العاكوب  •

 .الطريق الذي يعلب بجنبتيه): علب( المعلوب  •

 .سبيل): علندد( معلندد  •

 .شرك الطريق): غرر( الغرور  •

• الطريق الواسع بين جبلين: فج. 

 .متشعب الطريق): فرق(المفرق  •

 .المحجة الواضحة :القبل •

 .ما صعب منها: قحم الطريق •

 .الطريق الواضح: اللحب •

 .واسع واضح: طريق لحجم •

 .موطوء بين: لهجم  •

 .بين مذلل منقاد: لهمج •

 . موضع المرور والمصدر) : مرر( الممر  •
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 .طريقة): مسك(مسكة •

 .الطريق الذي له سندان مد البصر) : ملع(الميلع والمليع  •

 .الطريق: المور  •

 .محجة الطريق): ميت( ميتاء وميداء •

 .الطريق الواضح): نبأ( النبئ  •

 .الطريق): نبا(النبي  •

 .المحجة الواضحة: النجل •

 .الطريق الواضح): نجم(المنجم •

 .القصد والطريقة: النحو •

 .الطريق المستقيم الواضح): نسب(النيسب والنيسبان •

 .شركه): نسع( أنساع الطريق  •

 .ريق المستقيمالط): نسم( النيسم والمنسم •

 الطريق ): نشط( الناشط  •

 .الطريق): نعم(النعامة •

 .طرق األرض) : نكب(المناكب •

 .الطريق): نمط( األنمط  •

 .الطريق الواضح): نهج ( المنهاج  •

 .الطريق المهيع الجدد): نهم(النهامي •

 .محجة الطريق: المنار •

 .الطريق: الهدى •
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 .الطريق الواسع): هطع( الهيطع  •

 .لطريق الواسع المنبسطا): هيع( المهيع •

 .الطريقة من األرض): وتر( الوتيرة  •

 .الطريق المعتمد القاصد: الوخي •

 . المكان السهل الكثير الدهس تغيب فيه األقدام: الوعث •

 .الطريق): وعس( الميعاس  •

 .الطريق الواسع الواضح: الوهم •

 .أيادي سبأ. الطريق: اليد  •

  

  : ةالثانويألفاظ الطرق  -ثانياً

 

  :الطرق الضيقة -أ 

 .الممر والمسلك): خيط( المخيط  •

 .الطرق الضيقة): ستل(المساتل  •

 .ومنه المسرب أي الطريق الضيق. الطريق: السرب •

 .بناء تحت األرض ، كالنفق) : سردب(السرداب  •

 .الطريق الضيق): طرب(المطرب والمطربة •

 .الطريق الضيق: اللزب •

 

  :الطرق المتشعبة والفرعية -ب
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 .الطرق الصغار ): من تره( التّرهات  •

 .مخاصر الطريق): خزن( مخازن الطريق  •

 .الطرق المتشعبة عن الطريق األعظم الواضح): خلج(الخليج  •

 .المقاصد): رشد(المراشد  •

 .المسلك: السجع •

 .طرق صغار تنفذ إلى طرق كبار) : طرب(المطارب  •

 .مختصرات الطرق): عجل( المعاجيل  •

 .ل عنه من الطريقما عد): عند( عاندة الطريق  •

 .طريق صغير ينفذ إلى طريق كبير): قرب( المقربة  •

 .جواد الطريق): لعن( المالعن •

  : ألفاظ أقسام الطرق - ثالثاً

 .ناحيتي الطريق) : جنب( جنبتا الوادي  •

 .ناحية الطريق): حجر( حجرة  •

 .وسطه ):  حقق( حق الطريق  •

 .فوهة ): خنن(المخنة  •

 .باب السكة الواسع: الدرب •

 .وجه الطريق): ذنب(الذنابة  •

 .وسطه ومتنه: سنح الطريق •

 .ناحيتاه في مشعبه): صدد(صدا الجبل  •
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 .ناحيته: عضد الطريق •

 .فمه وأوله: الطريق) فوه(فوهة  •

 .وسطه/ أعاله : الطريق) قرع(قارعة •

 .نواحي الطريق):قصر(المقاصير •

 .وجهه وظاهره: كثم الطريق •

 .أفواه الطريق): كعم(كعوم  •

 .وسط الطريق :اللقم •

 .وسط الطريق): لقا( اللقاة  •

 .وسط الطريق: اللمق  •

 .وسطه: الطريق) مسا(مساء •

 .وسط الطريق): نصف( المنصف  •

 .خدود الطريق: النير •

 .محجته ووسطه: وضح الطريق •

  :الطرق الدارسة والمخفية  ألفاظ -رابعاً 

  .الطريق المخفي: الدرس •

 .الطريق القديم العادي: العود •

 .الطريق األولى: الفوق •

 .طرق تلتوي وتشكل على سالكها): لغز(األلغاز •

 .الطريق ال علم له): هجل( الهوجل •
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  : األلفاظ الخاصة للطرق  - 2

  :الطرق البرية -أوالً

  .طريق البر: الظهر 

  

  : طرق في الجبالال –أ 

  . طريق في جبل مثل المأزم.المضيق مثل المأزق): أزل(المأزل  •

 .المأزم في سند مضيق بين جمع وعرفة . جبلطريق في ): أزم(المأزم •

 .ردهة بين أجبل): أصد(اإلصاد  •

 .كل فرجة في جبل): ثغر( الثغرة  •

 .الطريقة في الجبل كالنقب): ثني( الثنية •

 .الطريقة في الجبل): جدد( الجدة  •

 .الطرق العالية: الحثم •

 .بن أبي سلمىومنها حومانة الدراج عند زهير .شقائق بين الجبال ): حوم(حومانة  •

 .الطرق في الجبال وأفواه الفجاج): خرم(المخارم •

 .والمخلف بمنى طرقهم حيث يمرون.الطريق بين جبلين): خلف(الخليف •

 .المضيق ، شعب ضيق في الجبل): خنق(المختنق •

 .نقب ضيق فمه ثم يتسع أسفله : الدحل •

 .المضيق في الجبال: الدرب •
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 .لالثنايا الغالظ في الجبا): درج(المدارج •

 .كل شعب ضيق كأنه أغلق لضيقه): رتج(الرتاجة •

 .الطريق المنفرج عن جبل: الريع •

 .الطريق في الجبل): سبأ(المسبأ  •

 .الطرق في الجبال) : سنع(السنائع •

 .ما انفرج بين جبلين: الشعب •

 .الفرجة بين الجبلين): شقق( الشقيقة  •

 .طريق في منحدر: الصبب •

 .العقبة الشاقة): صعد(الصعود  •

 .المأتى والمصعد للجبل: لعالمط •

 .مراقيها: من الجبال والحزون): عتب( العتبة •

 .الطريق في عثرض الجبل) : عرض( العروض  •

 .طريق في الجبل): عرقب(عرقوب •

 .طريق في الجبل: العقبة •

طريق بين قارتين بناحية الدو بينهما فج واسع يقال له فأو الريان . ما بين الجبلين: الفأو •

 .وقد مررت به: ري، قال األزه

• وفج الروحاء سلكه النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى بدر ، . الطريق الواسع بين جبلين: فج

 . وعام الفتح والحج 

 .الطرق مثل الفجاج): فجر(الفجار  •

 .الشق في الجبل والشعب): فلق(الفالق •
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 .الثنية الطويلة في السماء): قود(القوداء  •

 .المرتقى الصعب): كأد(الكؤود  •

 .الثنايا العقاب: الكفر •

 .الطرق الضيقة بين الجبال): لحج(المالحيج  •

 .الشعب الصغير في الجبل: اللصب •

 .طريق في عرض الجبل: لطاط الجبل •

 .الشعب الصغير في الجبل: اللهب •

 .الثنايا الملتوية ال تستقيم): لوى(المالوي  •

 .الطريقة النادرة في الجبل): نبب(األنبوب  •

ونجد كبكب طريق بِكَبكب ، وهو الجبل األحمر الذي . الطريق في الجبل): نجد( األنجد  •

 .تجعله في ظهرك إذا وقفت بعرفة 

 .المنقبة في الجبل: النقب •

 .طريق مختصر. الطريق في الجبل): نقل( المنقل •

 .الطريق الصاعد في الجبل: النهض  •

 .الحدور من األرض: الهبوط  •

 .لصغير في الجبلالشق ا): هجج ( هجيج  •

  .العقبة الشاقة): هدد ( الهدود  •

  : ق في الرمالالطر -ب 

 .الطريقة في الرمل ونحوه) :حبك( الحبيكة  •
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 .طريق من رمل): خبب(الخبة  •

 .طريق رملية وذلك الرتباطها بالخل وهو طريق في الرمل): خدب(الخيدب  •

 .الطريق في الرمل): خرم(المخارم  •

 .في الرمال خاصة.  أعاله وأسفله طريق بين : خصر الرمل •

 .الطريق بين رملتين): خلل( الخل  •

 .الطريقة المستطيلة في الرمل) : طبب( الطبة  •

 .طريقة تأخذ في رملة): فرز(الفارزة •

 .طريق تأخذ في رملة): فزر(الفازرة •

  .طريقة من الرمل سوداء): نحز( النحيزة •

  :لوالطرق في السه - ج

 .ء واضح مستبين لمن يسلكهطريق موطو) : تبب(المستتب  •

 .الطريق المذلل الموطوء الواضح الذي يسلكه الناس): دعب(الدعبوب •

 .الطريق الذي لينته المارة): دعس(المدعاس •

 .سهل في مكان حزن ال صعود فيه وال هبوط): دلع(الدلوع  •

 .الطريق األملس): دهن(الدهان •

 .محجته لسهولتها: سحج الطريق •

 .ةالمحاج اللين: السنُك •

 .طريق سهل في غلظ من األرض): صدع(المصدع •

 .الطريق المذلل): عبد(المعبد  •
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 .موطوء بين مذلل: لهجم •

 .بين مذلل منقاد: لهمج  •

 .الطريق المنبسط الواسع): هيع( المهيع •

  .المكان السعل المنقاد الكثير الدهس: الوعث •

  :الطرق في الوعر -د

 .الطرق في غلظ): خرم ( المخارم •

 .مضايق األودية في حزونة): رتب(المرتب  •

 .ما صعب منها: قحم الطريق •

  :الطرق في الحرات - هـ 

فيما مضى طريق بين اليمامة والكوفة  يسمى . طريق في حرة وغلظ): ثقب(المثقب  •

 .طريق رئيسي بين المدن.طريق العراقين من الكوفة إلى مكة يقال له مثقب. مثقباً

 .لحرةجوبة تنجاب في ا): صحر(الصحرة  •

 .الحرة الرجيلة: الضلع  •

 .ظاهر الحرة): ظهر(الظهار  •

 .الوطيء بين حرتين): فأي(الفأو  •

 .شعاب الحرة): نجف(النجاف  •

  .طريق الحرة): هيع(المهيع •

  :الطرق في األودية -و
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 .طريق الوادي): خنن( المخنة •

 .مضايق األودية في حزونة): رتب(المراتب •

 .منتهاهما بين صدره و): سمط( سماط الوادي  •

 .شجون األودية وهي طرقها: الشجن •

 .جانب الوادي): عدا(العدوة •

 .مضيق الوادي: اللصب •

 .مجاري األودية الضيقة): لهسم(اللهاسم •

  .منعطف الطريق في الوادي: الولج  •

  :الممرات طرق -ز

  ).ممر مائي(من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل ): جوز(الجيزة  •

 .وهو القنطرة ونحوه مما يعبر عليه: الجسر •

 .الممر): خرق(المخترق  •

 .مختنق الشعب ، مضيقه): خنق(المختنق  •

 .الممر والمسلك): خيط( المخيط  •

 .  كل شعب ضيق كأنه أغلق من ضيقه : الطرق الضيقة، والرتاجة): رتج(المراتج  •

 )وهي بين البيوت مثل الزقّ ( الطرق الضيقة : الزقب •

 .السكة ): زقق( الزقاق  •

 .السكة الضيقة): زنق(الزنقة  •

 .سرب في األرض مشتق إلى موضع آخر: النفق •
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  .الطريق الضيق بين دارين: النقب •

  :الطرق الزراعية  - ح

 .سكة بين صفين من نخل): خرف(المخرفة  •

الطريقة الظاهرة المستوية من األرض ضيقة ، وهي أكثر نبتاً ): سرح (السريحة  •

 .وشجراً مما حولها

أصل المعنى السكة المصطفة من النخل ، ثم دّل على الطريق ): سلب(األسلوب  •

 .المستوية المصطفة من النخل 

 .المستطيل المضيق من األرض الكثير النبات) : طبب( الطبابة  •

 .طريقة من النخل: العضد  •

  .خدود الطريق، وتستعمل حالياً كمصطلح زراعي: النير  •

  :الطرق البحرية -ثانياً

 .الطريق إلى الماء عند أبي حنيفة): جدد(دة الجا •

 .الطريق إلى الماء): جرر(الجارة  •

 .الطريق في السبخة): جوز(المجازة  •

 .من الماء مقدار ما يجوز به المسافرمن منهل إلى منهل): جوز( الجيزة  •

وهو نهر في . شعبة تنشعب من الوادي تعبر بعض مائه إلى مكان آخر): خلج(الخليج  •

 .نهر األعظمشق من ال

ومنها الشريعة وهي نهر . وهي الفُرض التي تشرع فيها الواردة): شرع( مشارع الماء •

 .األردن بلفظ ناس اليوم
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 . الطريق إلى الماء): صدد(الصداد  •

 .الطريق الذي يصدر بأهله عن الماء): صدر(الصادر •

 . الشط المهيأ للعبور): عبر(المعبر  •

 .ساحل البحرطريق ): لطط( الملطاط والملطاء  •

 .طريق ساحل البحر): ملط( الملطاطة  •

 .الطريق إلى الماء): نوب( المناب  •

 .الطريق المنحدر إلى الماء): هوت(الهوتة  •

  .الطريق إلى الماء): ورد(الموردة  •

  :الطرق السماوية - اًثالث

 .سننه: ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف األرض، وَأفَق الطريق: األفق •

 .الطريق في السماء):جدد(الجدة  •

 .شرج السماء، وهي درب التبانة) : جرر(المجرة  •

 . طرائقها: حبك السماء •

 .يجعل اسماً نحو مدار الفلك في مداره): دور(مدار  •

 .مراقيها): سبب(أسباب السماء  •

 .طريق السماء): صعد(المصعد  •

 .مراقيها: عتب الدرج  •

 .المصاعد والدرج): عرج( المعارج  •

 .دار النجومم: الفلك  •
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  :فجوات 

للحقول الداللية دوركبير في الكشف عن ثغرات اللغة ، خاصة عند مقارنة الحقول الداللية       

  . باللغة قديماً وحديثاً

تجميع الكلمات داخل الحقل الداللي وتوزيعها يكشف عن الفجوات المعجمية التي توجد " ذلك أن 

   355." داخل الحقل

فقد احتوى على الوحدة األساسية ووحدات  داخل الحقل القائم بذاته ، م تظهروالفجوة ل       

عامة مشابهة ، كما تنوعت الحقول الفرعية لتدل على أن العربي قد قد غطّى أغلب أنواع 

  .الطرق بوضع مصطلحات جغرافية داللية لها

جة العربي حامقارنة ما وضعت له ألفاظ الطرق قديماً ، ومدى  لكن الفجوة تظهر بين       

  . وقدرتها على الكشف عن المعاني الذهنية في عصرنا الحاضر حديثاً لهذه األلفاظ ،

 ات المستخدمة حالياً وتعريفاتها ،وحسب تعريف دوائر السير العالمية ،أسرد المصطلح      

   356:لمالحظة الفرق بين ما كانت عليه وما صارت إليه

: الطريق تشمل. المرور فيه بمركبة او مشيكل مكان مفتوح يحق للجمهور :  طريق •

شارع ، سبيل ، زقاق ، ساحة ، جسر ، ممر ، حاشية ، رصيف، ملتقى سكة ، 

  .مساحات فاصلة ، مسلك ، مفرق

  : ويالحظ من التعريف ، أن الطريق ينقسم إلى أقسام هي

                                                             
 .112، ص علم الداللة عمر ، أحمد مختار ،  355
. ، مجموعة وسائل تحضیریة المتحان السیاقة النظري الجدید 2009االمتحان الجدید لیفین ، إیتمار ،  356

  .24- 21برعایة نقابة معلمي السیاقة في إسرائیل ، ص 
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فيه حركة  ومن المعتاد أن تمر. قسم من الطريق تم تعبيده أوترميمه أو تحسينه : الشارع •

 .مركبات باستثناء حواشي الطريق 

واحد من المركبات ما عدا ) صف(قسم من عرض الشارع يكفي لمرور رتل : مسلك •

 . المركبات ذات عجلتين ، سواء خطط المسلك أم لم يخطط 

المساحة المحاذية من جانب الشارع في مكان ال يوجد فيه رصيف : حواشي الطريق  •

 . حافة الشارع أو حافة مجرى قناة تصريف المياهأمتار من  ثالثةحتى عرض 

شاه سواء أكان بنفس قسم من عرض الطريق بجانب الشارع ، مخصص للم: الرصيف •

 .شارع أم الالمستوى مع ال

 .قسم من عرض الشارع مشار له بذلك ومخصص لعبور المشاه: ممر عبور المشاه  •

ركة نوع معين من طريق أو قسم من الطريق ، ليس بشارع ، مخصص لح: سبيل •

 .مستخدمي الطريق ، مثل سبيل للمشاه ، أو سبيل للدراجات الهوائية

 . شارع بشكل دائري به حركة السير عكس عقارب الساعة): دائرة حركة( دوار  •

، خاصة تلك الطرق التي  لطرق أصبحت أكثر تنظيماً وتحديداًنالحظ مما سبق ، أن ا     

  . أقرب فهماً لألذهان من الطرق القديمة هايالحظ الدارس أنكما . تشرف الدولة على بنائها

مع انزياح في الدالالت ) . طريق(كما يتبين أن الوحدة المركزية للحقل ما زالت لفظ       

  ). شارع وسبيل(الفرعية ، عما كانت عليه سابقاً  بعامل التطور الداللي ، مثل ألفاظ 

طور بعض المدلوالت الجديدة الحاصلة بفعل الت ومما تجدر اإلشارة إليه ، وجود       

كة سير رالتي دعت الحاجة لها لزيادة األمان بسبب وجود ح ،) رصيف( الحضاري ، مثل كلمة 

  . من قبل السيارات والسابلة
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  : كما يظهر في حقل ألفاظ الطرق ، مسميات جديدة ألنواع من الطرق مثل        

 ).داخل المدن(طرق بلدية  •

 ).خارج المدن( بلدية  طرق غير •

أو حددة بواسطة خطوط مالمنطقة الناتجة عن التقاء شارعين أو أكثر ، وال: المفرق  •

 .أحجار حافة الشارع أو امتدادهما الوهمي

التقاء طرق في مستوى ارتفاعات مختلفة ، ويشمل الطرق التي تربط أذرع : محول •

 .تعطيل أو عرقلةالمحول ، والتي تسمح باالندماج بحركة السير بدون 

 .ة للمشاه ، أللعاب األوالد ،وللمركبات طريق معد): مشترك(شارع موحد  •

ويالحظ  امحاء الكثير من األلفاظ الدالّة على تفاصيل أنواع الطرق القديمة ؛ فال مصطلح 

زالت تلك المدلوالت الختفاء الدالالت . وعرة غير لفظ طريق وعر ، وطريق سهلي لللطرق ا

  :التفصيلية ، ويعود ذلك ألمرين والمالمح

  .عدم اهتمام العربي حالياً بأشكال الطرق إال بالقدر الذي ينظم حياته المدنية : أوالً

بناء على التخطيط العالمي . التشابه الشكلي بين الطرق ؛ فكلها معبدة ومقسمة بشكل منظم: ثانياً

  . للطرق

  .هذه المالحظات حول التطور في الطرق البرية

. أما الطرق البحرية فلم تفترق أو تتفق إال بقدر ما تطورت المواصالت البحرية ذاتها        

إال في تسمية . ومجال التطور أقّل هنا ، نظراً النعدام القدرة على بناء طرق بحرية أو تطويرها 

  .خليج السفن بالمرفأ
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. ازدهار علوم الجغرافيا أما باقي المسميات ، فقد صارت أكثر دقة في التعريف في ظل      

كبيرين ببعضهما وبالتالي فإنها مائيين قناة مائية تصل مسطحين  ":فمضيق مثالً، يعرف على أنه

مصطلحات مضيق وممر مائي وقناة تستخدم كمرادفات . تقع بين مساحتين كبيرتين من اليابسة

ن المنفذ والممر الوحيد أغلب المضائق تكون ذات أهمية اقتصادية إذ أنها تكو. قابلة للتبادل

 357".لجميع الطرق البحرية المتجهة إلى مكان ما

  :والطرق الجوية ، كذلك ، باتت أكثر تجديداً وتفصيالً فهي قسمان 

وهناك طرق مالحية ،  VOR's الطرق الجوية التي تعتمد على المنارات المالحية: أوالً

  RNP .358 التي تعتمد على األداء المالحي األمثل

  .مدارات الكواكب حول الشمس ، ومدارات األقمار الصناعية حول األرض: ثانياً

  

  الفصل الثالث

  قضايا لغوية

  :المشترك اللفظي  : أوالً

وال نعرف كتابا ألف في هذا المشترك "لم تكثر الكتب التي أفردت الحديث عن المشترك اللفظي، 

ألبي عبيد ) األجناس من كالم العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى(اللفظي إال كتاب 

                                                             
،حولیات لغة الجغرافیین العرب ومصطلحاتھم،دراسة في الجیونوماستیكیة العربیة ومصادرھاالتوني،یوسف، 357

  .282،ص 1964، 9كلیة اآلداب،م
   http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=72620،  خط الطيران 358

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=72620
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 قام  ولكن  359" .كلمة مقتبسة من الغريب المصنف ألبي عبيد نفسه  300وفيه )  هـ 224ت (

 وقد عرج على المشترك اللفظي ..ة ضمن مباحث كتبهمتناولها كثير من اللغويين القدماء بالدراسب

اللفظ الواحد الداّل على معنيين مختلفين فأكثر داللة على "السيوطي في المزهر مبيناً حده فهو 

  360"السواء عند أهل اللغة 

ويحاول عبد الواحد الشيخ وضع  وكثير من اللغويين يربطون بين المجاز والمشترك اللفظي ،

، ثم ترسخ حتى استقّل  مجازاً لعل المشترك اللفظي كان أساساً: "نظرية عن العالقة بينهما بقوله 

   361".بمعناه عن اللفظ األول

وهذه النظرية صعبة التتبع ، بدرجة صعوبة تتبع أساس اللفظة لمعرفة ما كانت عليه ، كما يبرز 

ثم صار  حقيقياً ؟ ألم يكن يوما لفظاًأساساً مجازاً هل المجاز بدأ: حول هذه النظرية  سؤال

أبرز نواحي الضعف في عالج القدماء للحقيقة والمجاز أنهم وجهوا كل " ؟ ذلك أن مجازاً

عنايتهم إلى نقطة البدء في الداللة ، وركزوا نظرتهم حول نشأتها ، فتصوروا ما سموه بالوضع 

صلي ، كأنما قد تم هذا الوضع في زمن معين ، وفي عصر األول ،وتحدثوا عن الوضع األ

ولم يدركوا أن حديثهم عن نشأة الدالالت ليس في الحقيقة إال . خاص من عصور التاريخ 

    362."خوضاً  في النشأة اللغوية لإلنسان

 :الثغرة •

                                                             
 .214،داللة األلفاظم،أنیس ، إبراھی 359
  .369،ص1ج،   المزھرالسیوطي، 360
   .66،صالعالقات الداللیة 361
 .128،صداللة األلفاظنیس،إبراھیم، أ 362
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 ر من ناحيةغْ، خمسة أماكن سميت بهذا االسم ، ثُ والمختلف صقعاً ورد في المشترك وضعاً

يجاب من بالد الترك ، وثغر فراوة قرب الديلم ، وثغر ناحية شرق األندلس ، بِسالشام ، وثغر إ

363.رى غْور ثَوالخامس ما نسب إلى ص   

 : الثنية •

كاب ة البيضاء وأنت قادم من المدينة تريد مكة ، وثنية الرينالثَّ: وردت عشرة أماكن بهذا االسم

اب ققَقرب نهاوند، وثنية العرب دمشق، وثنية المزار ، وثنية الواع ، وثنية ُأدم قدان قرب مكة ر

وثنية الع ،ل قرب نهاونسد ، وثنية مة در364.ران قرب تبوك ، وثنية الم   

 :الحرجة  •

  365.موضعان ؛باليمامة ، وبالصعيد شرقي النيل 

 : الخل •

وهو موضع ماء ونخل  والمدينة ،وموضع بين مكة ستة مواضع ، في طريق واسط على مكة ، 

. قرية باليمن قرب عدن ،ةُلَّ، وخَع باليمن ، وخل الملحمبر باليمامة، وموضع بوادي رِنْني العبِل
366  

 : الخليج  •

أربعة مواضع ، اسم لبحر دون القسطنطينية ، واسم جبل من جبال مكة، وخليج أمير المؤمنين 

  367.بمصر، وخليج بنات نائلة 
                                                             

 .88-87الحموي،ص: ینظر 363
 .90- 89نفسھ،ص:ینظر 364
  .135نفسھ،:ینظر 365
  .159-158نفسھ،:ینظر 366
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 : الخليف •

  368.رة يشَاخ ، وخليف عمة ، وخليف صلَبثة مواضع ، خليف جثال

 : الدرب •

وس وبالد الروم،والدرب موضع ببغداذ،والدرب موضع رسأربعة مواضع،الدرب ما بين طَ

  369.والدرب موضع باليمن بنهاوند،

 :شارع  •

وشارع دار داذ، بار من محاّل بغنْجبل من جبال الدهناء ، شارع األ أربعة مواضع ، شارع

ويبدو أن بدايات تطور كلمة شارع الداللية   370.الرقيق ببغداذ ، وشارع الميدان من محاّل بغداذ 

  .لتفيد التخصيص كان ببغداد 

 : شعب •

الذي ذكره المتنبي (ان و، وشعب ب فوسوشعب أبي ي ،ب بمكة ، شعب أبي د اثنا عشر موضعاً

 ]الوافر[                                                           :في شعره حيث قال

  371)مغاني الشعب طيبا في المغاني        بمنزلة الربيع من الزمان

                                                                                                                                                                                   
  .159،صالمشترك وضعا والمختلف صقعاالحموي،: ینظر  367
 .159نفسھ،ص: ینظر 368
 .177نفسھ،ص:ینظر 369
 .265نفسھ،ص:رینظ 370
ھو ): كما ورد في حاشیة الدیوان(والشعب . 215،ص4، جدیوان المتنبي. ضافة من الباحثةإما بین األقواس ، 371

 .شعب بوان وھو موضع كثیر الشجر والمیاه یعد من جنان الدنیا
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 وشعب الحس ، يوشعب جلَبة ، وشعب العة ، وشعب غير وز ، وشعب الخُجوز ، وشعب خُر

   372.وشعب الجنمضاف ، وشعب جبل ، وشعب عامر ، 

 :لصادرا •

خْثالثة مواضع ، قرية بالبحرين ، وقرية بالشام ، ومن قرى م373.حان باليمننْالف س   

 :العقبة •

لَخمسة مواضع ، العقبة التي بويع عندها الرسول بمكة ، والعقبة محلّة ببغداذ ، والعقبة عم 

374.اب قرب نهاوندكَين موقع  بفارس ، وعقبة الرِلموضع في طريق مكة ، وعقبة الط  

 :نجد •

هامة واليمن وأسفلها العراق والشام ، ونجد نجد اسم لألرض التي أعالها ت:  أحد عشر موضعاً

بق بناحية اليمامة ،ونجد َأرخاٍل ، ونجد الشَّلْ، ونجد َأ َأج رى ،ونجد وذ ، ونجدونجد رٍفْع ،  

   375.قابونجد العرة  في أقصى اليمن ، هيع ، والنجد أرض في بالد مرِب ، ونجد مكَبكَ

  

  

 : نقب •

                                                             
 .274،صالمشترك وضعا والمختلف صقعاالحموي،: ینظر 372
  .280نفسھ،ص: ینظر 373
 .311نفسھ،ص: ینظر 374
 .415،صنفسھ:ینظر 375
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ستة مواضع ، النقب قرية باليمامة ، ونقب ضصعد في عارض اليمامة ، والنقب احك طريق ي

ْأهو الشعب الكبير الذي بين مزموهو قريب من المعنى االصطالحي للكلمة جغرافياً( عرفة  ي  ،

  377. ار تَقّى ، ونقب شنَ، ونقب بني دينار ، ونقب الم 376)فالنقب هو الطريق في الجبل 

 : النير •

378.رةموضعان ، من قرى بغداذ ، وجبل لبني غاض   

  :المترادف ولهجات القبائل: ثانياً

األصل في اللغة أن يوضع لفظ واحد ليدل على معنى واحد، ومع حركة اللغة المستمرة 

اللهجات داخل بين وترحالها بترحال ناطقيها ، يحصل التفاعل  وتنشأ  االنزياحات والتداخالت 

  .وتنشأ ظواهر لغوية مميزة كالترادف اللغة الواحدة ،

 -والترادف التام. المترادفات هي ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق"و

 نادر الوقوع إلى درجة كبيرة ، فهو نوع من الكماليات التي ال - على الرغم من عدم استحالته

فإذا ما وقع الترادف التام ، فالعادة  أن يكون ذلك . د بها في سهولة ويسر تستطيع اللغة أن تجو

   379".لفترة قصيرة محدودة

ولكن هذا الترادف الذي يشبه التطابق ، يصعب إيجاد مثال عليه في اللغة ، أية لغة، ألنه لو 

أولمان حصل فإنه سرعان ما تحصل فروق لغوية طفيفة تحول دون التطابق التام ، لذا يستدرك 

  :على هذه النظرية ، بقوله

                                                             
 .اإلضافة بین األقواس من الباحثة 376
 .420،صالمشترك وضعا والمختلف صقعاالحموي،: ینظر 377
 .430-429نفسھ،ص:ینظر 378
 .120،صدور الكلمة في اللغةأولمان،ستیفن، 379
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بحيث يصبح كل لفظ  –سرعان ما تظهر بالتدريج فروق لغوية دقيقة بين األلفاظ المترادفة " 

   380".لتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد ومالئماً منها مناسباً

م الكتاب بكامله على هذه الفكرة وهذا الرأي يذكرنا بكتاب الفروق اللغوية للعسكري ، حيث يقو

  . القائلة باستحالة الترادف التام بين الكلمات 

ولكن فيما يتعلق بالفروق الداللية، تمر فترة معينة تتضاءل فيها هذه الفروق ، ويتضخم 

  الّن عالمة لمدلول واحد؟اولكن هل يتضخم الترادف لدرجة يصبح معها الد. الترادف

الترادف موجود عندما : " يين بوجود الترادف ، يقول عبد الواحد الشيخ يقر كثير من اللغوفيما 

  381." تبدو الكلمات متقاربة من حيث المعنى ، ويصعب تحديد الفروق الداللية

يرى عبد الواحد الشيخ أن خفاء الفروق الداللية ال يعني تطابق المعنى، وال أدري كيف توافق له 

وق مع تقارب المعنى، ذلك أن تقارب المعنى وعدم تطابقه خفاء الفر: أن يجمع بين متناقضين 

  . يعني القدرة على تحديد الفروق الداللية

أية  ليس هناك مطلقاً" فهو يرى أنه  ، وقد كان هدسن أكثر دقة وصرامة في موقفه من الترادف

  رورةصيغة تعبيرية بعينها يعتبر ضبدائل أخرى مناسبة تؤدي نفس المعنى ولذلك فإن استخدام 

     382".ملحة ال يمكن تجنبها إذا أردنا التعبير عن معنى محدد

إذن فهو يرفض فكرة الترادف ، ويميل إلى وجود فروق لغوية دقيقة بين كل لفظين متشابهين 

  .في اللغة االجتماعية الواحدة

                                                             
  .120،صدور الكلمة في اللغةأولمان ،ستیفن ،  380
  .48،صالداللیةالعالقات  381

  
 .95،صعلم اللغة االجتماعي  382
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    383.أن اختالف لهجات اللغة تسبب وجود المترادفات وربط أولمان بين الترادف واللهجات ذاكراً

ذلك أن الترادف الناشئ عن اختالف اللهجات يعني أن المدلول  فهو يقر بوجود الترادف التام ؛

ضمن اللغة االجتماعية  الواحد يتحمل أكثر من داّل عليه في مجموعتين متمايزتين جغرافياً

  .الواحدة

  . ان في لهجة واحدةال يلتقي تاماً اًلترادف التام ، فالمترادفان ترادفوهذا يساهم في توضيح حد ا

وال يخلو هذا الحكم من استثناءات ، فبعض المترادفات في لهجتين يحصل بينهما ترادف تام ، 

جذر لغوي واحد ، إال أن بعض االختالفات من  واحداً لفظاً بعض األلفاظ المترادفة تكون أصالًف

كلمة ، رغم  الصوتية أو الصرفية تتبدل في الكلمة من لهجة إلى أخرى ، ثم تستقل كل

  .اشتراكهما في الجذر اللغوي ، وكأنهما داالّن على مدلول واحد

نها ذلك أ.سب معنى المترادفات الدقيق ويرى إبراهيم أنيس أن بعض المترادفات ليست كذلك ح

فهي كلمة واحدة ذات صور صوتية متعددة كانت . وردت  دون شرح العالقة الصوتية بينها

وكذلك بسبب نسبة الوضوح السمعي ، واختالف . الجهر والهمس بسبب الشدة والرخاوة ، و

  .المخرج ، واختالف ترتيب األصوات

  

 :الميتاء والميداء  •

  . ألنها من أتى يأتي والمأتي ) ميتاء(واألصل في الكلمة لفظها بالتاء 

                                                             
 .123-122،ص دور الكلمة في اللغة  383
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وداري بميتاء دار فالن وميداء دار  ،بنى القوم بيوتهم على ميتاء واحد وميداء واحد: ويقال 

  . فالن أي تلقاء داره  

وهي هنا لعالقة التجانس . وهي تنسب للهجات غير الملقبة ، لعالقة التقارب أو التجانس 

  384.بين التاء والدال اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة 

يختلفان في صفتي فكال الصوتين مخرجهما التقاء اللسان بأصول الثنايا العلوية ، ولكنهما 

ولعل السبب في حصول هذا اإلبدال في . الجهر والهمس فالتاء مهموس والدال مجهور 

الصوتين راجع إلى الخلل السمعي ، إذ إن الصوتين قد يشتبهان على السامع فيظن التاء داالً 

  . فيحسب الميتاء ميداء

 : المأزم والمأزل •

الميم والالم في لهجة اليمن ، ذلك أن أهل اليمن  بين اًما وجد تعاقب يذكر الجندي أنه كثيراً

والعالقة بينهما أن كال الصوتين من األصوات   385.وبالعكس كثيرا ما يقلبون الميم الماً

  ) .أشباه أصوات اللين(الذلقية 

  

) أزل (باب تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني، ذكر ابن جني الجذرين  ، فيوفي الخصائص

لمعاني لقرب األلفاظ  فهناك ألفاظ تضارع أخرى والمعنى متقارب لبيان قرب ا) أزم(، و

  : بينهما، يقول

                                                             
 .409،ص1،جاللھجات العربیة في التراثالجندي،أحمد علم الدین، 384
  .442،ص2،جاللھجات العربیة في التراث 385
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عصر :فقالوا. الفاء والعين والالم : وتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا باألصول الثالثة " 

وهذا ) ع ص ر( وذاك من . الشيء ، وقالوا أزله ، إذا حبسه ، والعصر ضرب من الحبس

: األزم : وقالوا . ، والصاد أخت الزاي ، والراء أخت الالم والعين أخت الهمزة) أزل(من 

فالمعنيان متقاربان ، والهمزة أخت العين ، والزاي أخت الصاد ،  الشد ؛: المنع ، والعصب 

  386.") ع ص ب(وهذا من ) أزم(وذاك من . والميم أخت الباء 

الزوجين األوليين من الكلمات فإن ابن جني قد غفل حين عقد المقارنة بين ، وبرأي الباحثة 

 في تقارب) أزم(و ) أزل(ولو عقد مقارنة بين . ، على حدة ، والزوجين الثانيين وحدهما 

وأن معنى كل منهما يدل  خاصة أن الالم والميم صوتان ذلقيان ، المعنى لتقارب اللفظ ،

  .ن أقوىعلى الحبس والمنع بالتوالي ، ثم ربط بينهما معاً بالجذرين اآلخرين لكا

 : اإلصاد  •

الواو ، ويكثر ذلك عندما تكون الواو مكسورة ؛  الهذليين أنهم يؤثرون الهمزة على اشتهر عند

  387. فهم يبدلون الواو همزة 

  ).وِصاد ، إصاد( بين لفظتي والظاهر أن الهذليين قد أبدلوا الواو همزة 

  389. لالردهة بين أجب: أما اإلصاد فتعني  388. ق المطب: صاد في اللغة تعني وكلمة الوِ 

صاد واإلصاد فجعل الوِ. اإلصاد واألصيد بمنزلة المطبق : وورد في اللسان في لفظة وصد

مدلوالن لدواّل مختلفة ، إذ األولى ) وِصاد ، إصاد( وقد يظن المرء أن لفظتي . بمنزلة واحدة 

                                                             
  .502،ص1ج 386
 .  100ص ،  لغة ھذیل -من لغات العرب،عبد الجواد،: ینظر 387
 ) .وصد(، مادة لسان العرب ابن منظور،  388
 ) أصد(نفسھ ، مادة  389
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طْبمعنى المولكن العقد الجامع بينهما يبين أن االختالف . بلق ، والثانية بمعنى الردهة بين أجب

بين أجبل ، وهذا حتماً يحمل معنى اإلطباق ؛  الطريقمنسوب للهجات فقط ؛ فاإلصاد يعني 

  . علو جوانب الطريق في الجبل، بسبب  ق عليه يكاد يطب يشعر السالك في ردهاته أنه فالجبل

ينفي هذا عنها نسبتها لهذيل ، فالقياس ، والنظر  ومع ذلك لم ترد اللفظة في شعر الهذليين ، وال

  . في المعنى الجامع يميل بالباحث إلى االطمئنان إلى ما ذهب إليه 

 : بنيات الطريق •

ووردت بمعنى الترهات ، وسبب هذا الترادف بين اللفظين ، أن كلمة الترهات من 

لخلوها من التركيب واألرجح أن الكلمة المعربة كانت أسهل في االستعمال  390المعرب

اإلضافي مما جعل الكلمتين تتراوحان عند العرب استعماال للداللة على معنى واحد يجمع 

  .بينهما

 : والشَجنالثجن والثجن  •

اللسان أنها يمانية وليست بثبت ، ولعّل تبادالً حصل بين الثاء والشين لقوة صوت  ذكر صاحب

  . من الدال والشين معاً  الشين القريب من الجيم ، فالجيم صوت مركب

 : ثكم وثكن  •

ألن الميم والنون صوتان يخرجان من األنف وكالهما فيهما غنة ، حصل بينهما إبدال في كثير 

  .من الكلمات 

                                                             
 .البحثمن ھذا  164باب المعرب،ص: ینظر 390
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   391.وتميم كانت تؤثر النون على الميم 

 :الجرجة والخرجة والحرجة  •

ا أورد الجندي أن أعراب كم 392.النطق بالجيم ألعراب قيس وتميم بين الجيم والخاء نسب إيثار

ويرى أن هذا التبادل بين الحرفين في السامية األم والعبرية ، . تميم كانوا يبدلون الحاء خاء

   393.وكذلك بين لهجة الجزيرة في السودان حيث تبادلت الحاء مع الخاء

م ن باسالمهملة  يدل على ذلك تسمية موضعيوالظاهر أن األصل في الكلمة هو نطقها بالحاء 

وأن نطقها بالخاء يعود إلى أصول سامية ، ومن ثم انتقلت الكلمة إلى  394،الحرجة في األصقاع 

  . تصحيف أصاب الكلمةولعل التحول من الخاء إلى الجيم . أن تنطق بالجيم بدل الخاء 

 :جنبتا الوادي  •

أنها مهملة العزو إال .وهذه من الصيغ الواقعة بين التذكير والتأنيث : جنابيه وجنابتيه وجنبتيه 

واألرجح فيها أن التأنيث هو األصل ألن كل واحدة جنبة من جنبتي الوادي  . للهجات قبائل بعينها

  .، بمعنى الناحية وهي كذلك مؤنثة

 :الحبك والحبك •

أن الكلمة تورد بالتسكين عند تميم ، طرائق النجوم في السماء ، وذكر ضاحي عبد الباقي ،  

   395.قبائلوبالضم عند باقي ال

                                                             
  .113،صلغة تمیم عبد الباقي ،ضاحي، : و . 439،ص2الجندي،أحمد علم الدین،ج: ینظر 391
 .146،صلغة تمیمضاحي،عبد الباقي،:ینظر 392
  .467- 466،ص2الجندي،أحمد علم الدین،ج: ینظر 393
  .146،صالبحثھذا : ،وینظر 135،صالمشترك وضعا والمختلف صقعاالحموي،:ینظر 394
  .297،صلغة تمیم:ینظر 395
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 : حجم ولحج  •

أنها ربما سميت بالمحاجم  )لحج(للداللة على الطريق ، وورد في سياق مادة ) حجم(لم يرد لفظ 

  . وال أدري لها باباً يفسر الربط بين الكلمتين. 

 :لحجم لهجم ولهمج  •

 إبدال بالحروف بين) لهجم(و) لحجم (وفي الكلمات الثالثة إبدال؛ فبين . وهي بالمعنى نفسه 

، بشكل شبه مطرد ، مع  أن تميماً تقلب الحاء هاءذكر ضاحي عبد الباقي ، و. الحاء والهاء

) لهمج(و) لهجم(أما بين . تميمية بمعنى لحجم) لهجم(واألرجح أن كلمة  396.عدم الجزم بذلك

فإبدال بالقلب المكاني ، وهو معروف عند العرب  ومظهر من مظاهر اللهجات عند العرب 

  397.وال يعزى للهجات بعينها عموماً

  :الخبة والطِّبة  •

كل هذا طرائق في رمل :بة االخبة والطبة والخبيبة والطب: "أورد صاحب اللسان عن األصمعي 

ولم تعثر الباحثة على أصل إلبدال الخاء بالطاء في لهجات العرب ، أو ما يتعلق  398."وسحاب

ولعل سبب هذا اإلبدال راجع إلى عدم الوضوح السمعي بين صوتي . بالمعرب في هذا السياق

  . وهو صوت جهوري يغلب على السمع في الكلمة

 : الخليف •

                                                             
  .100- 99،صنفسھ: ینظر 396
 .137،صلغة ھذیل - من لغات العربالطیب،عبد الجواد،:ینظر 397
 ).طبب(،مادةلسان العربابن منظور، 398
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ذيل ، وهو بمعنى الطريق السهل بين جبلين ، أو الطريق وراء جبل أو ينسب لفظ الخليف له

 ]الوافر[           : يقول صخر الغي 399.، وقد ورد ذلك في أشعارهم) خليف(خلف واد 

  400ليفاو خَأ ةًقَطرَِأ تُمميتَ                   تيرببه ق تُمزا جملَفَ

 ]الوافر[                                                               :ويقول أبو ذؤيب

  401ليفُها خَعدافم ةًلَسمَأو             بابٍبها ي نيسال َأ رضٍَأبِ

 ]الوافر[                                   :وورد التعبير بلفظة مخلفة، يقول أبو ذؤيب

 402إذا اجتمعت ثقيفُ ةفَلَخْمبِ                    بٍهو مي ُأالقتُ نَأ ُلمَؤتُ

 : دعبوب •

  403.قتها بمعنى الطريق المذلل الواضحمن ألفاظ الطرق التي اختصت بها هذيل وأطل

  ]البسيط[                                                  :ومن ذلك قول أبي خراش

في ذات ريلْذَكَ دسِْأالفَ ق فَرِشْميقُرِطَ            ةها سرب بالناس د404عبوب  

 وقد حصل إبدال بالقلب بين . من لهجات القبائل ، ولم تعز لقبيلة بذاتها: الدجمة والدمجة •

  .الجيم والميم

 : السراط والصراط •

                                                             
 .394،صلغة ھذیل- من لغات العربالطیب،عبد الجواد،: ینظر 399
 .76،ص2،جدیوان الھذلیین 400
 .101،ص1،جنفسھ 401
 .98،ص1،جنفسھ 402
 .395،ص لغة ھذیل - من لغات العربالطیب،عبد الجواد،:ینظر 403
 .159،ص2، جدیوان الھذلیین 404
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   405"بالسين لغة عامة العرب ) السراط(، بينما )الصراط (في  -مالت قريش إلى النطق بالصاد"

: أن الصاد أعلى لمكان المضارعة ، وإن كانت السين هي األصل، ثم يقول صاحب اللسانوذكر 

 406. العرب تجعلها سيناً وعامة، بالصاد لغة قريش األولين ، التي جاء بها الكتاب  وهي 

إن أصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقرب : وينسب ابن منظور ليعقوب أنه قال

تي قلبت السين صاداً بلعنبر من بني تميم ، يقولون في السراط ومن القبائل ال 407.مخرجها

   408.الصراط

 :السنيعة •

 وجمعها   409 "سنيعه"فهم يسمون الطريق في وسط الصخور والجبال  "لفظ للطريق هذلي  

  410" سنائع"

 :المطلع والمطلَع •

في  من كل فعل ثالثي ، سواء أكانت عينه " مفعل"صاغ العرب كل مصدر ميمي على وزن "

المضارع مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة ، ما لم يكن مثاالً صحيح الالم ،فإنه يكون على وزن 

  411."مفعل"

  412.ونص سيبويه على أن ضبطها بالكسر لغة تميم ، وبالفتح لغة الحجازيين 

                                                             
 .243،ص2الجندي،أحمد علم الدین،ج 405
  ).سرط(مادة، لسان العرب :ینظر 406
 ).صرط(، مادة نفسھ:ینظر 407
  .152،صتمیملغة عبد الباقي ،ضاحي،:ینظر 408
  .بالتاء" سنیعة"وردت بالھاء والصواب 409
 .394،صلغة ھذیل –من لغات العرب الطیب،عبد الجواد،: ینظر 410
 .453،صلغة تمیمعبد الباقي ،ضاحي،: ینظر 411
 .90،ص4،جالكتاب:ینظر 412
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وعليه فإن   413".هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب"حيان أن الكسائي يذكر أن  وويذكر اب

فللكسر أصل في لغات العرب كما . بالكسر لم تخرج عن قياس العرب ) مطلَع(في لفظها  تميماً

  . يذكر صاحب المحيط

     ، وفق القراءة التميمية، بالكسر  )مطلع(قرأ  ، M  B  A  @  ?  >L 414  :تعالى وفي قوله

من األئمة ها وفق القراءة الحجازية بالفتح الباقون وقرأالكسائي وخلف واألعمش ،  كٌل من

   415.األربعة عشر

 :عدوة الوادي •

 416" .عدوة الوادي وعدوته بالكسر والضم ، والتحقيق أن الضم لقريش والكسر لقيس"  

ت البدوية األخرى للكسر مثل فقد  مالت اللهجة التميمية واللهجا"واألرجح أنها قيس عيالن ، 

الحجازية وغيرها من الحضر  بكر بن وائل وقيس عيالن إلى إيثار الضم ، بينما آثرتأسد و 

بالعدوة (بالضم ، وقرأ أبو عمرو وابن كثير ) عدوة (تقرأ  أن تميماً: كقريش الكسر ، مثال ذلك

   417".، بكسر العين) الدنيا

، والكسر إلى الحجازيين فكانوا ) عدوة(الضم إلى تميم في كلمة ضاحي عبد الباقي ، ونسب 

   418.)عدوة(يقولون 

                                                             
  .161،ص6،جالمحیط لبحرا 413
 .5، القدر 414
 .442،صاألربع عشرإتحاف فضالء البشر في القراءات البناء،الدمیاطي،: ینظر 415
 .201،ص1،جاللھجات العربیة في التراثالجندي،أحمد علم الدین،: ینظر 416
  .252،ص1نفسھ،ج 417
 .179،290،صلغة تمیم:ینظر 418
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M  K  J  I  H  G  F   E   وغيره  ريم وردت الكلمة بالضموفي القرآن الك

L   419  دوة(في موضع آخر أن اللفظة وردت بالفتح ضاحي عبد الباقي ، ، ويذكرولم يقرأ ) ع

  . 420.بها إال الشواذ

 : الملطاء والملطاط والملطاة •

   ).الملطاة( 422في لغة غيرهم والهاء وباأللف 421،الملطاء بكسر الميم والمد لغة حجاز

قول ابن ب ابن منظور على معنى الكلمة، ويستشهد 423.وقد وردت بلفظ الملطاط عند الهذليين

  425، يعني به شط الفرات424"من الدجال باًارهذا الملطاط طريق بقية المؤمنين ه:" مسعود

 : األنبوب •

  426."على نوع خاص من الطرق داخل الجبال " األنبوب"تطلق هذيل لفظ "

 ]البسيط[                                             : يقول مالك بن خالد الخناعي 

  427قرناس وفي الج هلَ ماءدون الس         رصها خَنبوبُأ ةقَاهشَ في رأسِ

                                                             
  .42األنفال ،  419

 .235،صلغة تمیم:ینظر 420
لغة ،وعبد الباقي ضاحي،554،ص2،جاللھجات العربیة في التراثالجندي،أحمد علم الدین،: ینظر 421
 .329،صتمیم

  .554،ص2،جاللھجات العربیة في التراثالجندي،أحمد علم الدین،: ینظر 422
  .393،صلغة ھذیل –من لغات العرب الطیب،عبد الجواد،: ینظر 423
  .، من ھذا البحث  85ص : ینظر. سبق تخریجھ  424
  ).لطط(،مادةلسان العرب 425
 .395،صلغة ھذیل - من لغات العربالطیب،عبد الجواد، 426
 .2،ص3،جدیوان الھذلیین  427
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ويذكر عبد الجواد الطيب أنه توخى أثناء دراسته للهجة هذيل ، أنه حرص على أن تكون اللهجة 

موضوع الدراسة بدوية بعيدة عن التأثر بالحضر ، تلك اللهجة التي استقرت وسط الجزيرة بعيداً 

جاورة عن التأثر بلغات األمم المجاورة في الشمال والجنوب ، خالفاً لما كان عليه شأن األمم الم

  428.  من لخم وقضاعة وجذام

ورغم ذلك، يبدو أن لهجة هذيل لم تخُل من تأثر باللغات األخرى ، فلفظة أنبوب ، كلمة معربة 

ولعل هذا التأثر كان بسبب احتكاك بعض الهذليين بغير العرب أثناء أسفارهم . من الفارسية

  . وتجارتهم 

 :النبي والنبيء •

الحجازية ، ولكن ابن كثير، وهو القارئ الحجازي، حققها تسهيل الهمز من صفات اللهجات " 

  429"وهو في بيئة تسهل الهمز 

ولعل ذلك يرجع إال أن القارئ كان يلتزم بقراءة شيخه أكثر من التزامه بلهجة بيئته الجغرافية 

  . اللهجية

قال ، القصة المعروفة أن رجال ) نبي ونبيء(وفي قضية التسهيل والتحقيق في الهمز لكلمة 

ولعل النبي كره التحقيق في  430"ال تنبر باسمي ، أي ال تهمز :" فقال له" يا نبيء اهللا:"للنبي

                                                             
 15ص ،لغة ھذیل - من لغات العرب 428

  .156،صاإلضاءة في بیان أصول القراءةالضباع،علي، 429
  .لم یصح الحدیث ، باب النون مع الباء ، و النھایة في غریب الحدیث واألثرابن األثیر ،  430
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 431"، وأنبأه غيره أخرجه،فهو نبيء نبأ من أرض إلى أرض"الهمز ، ألنه يتوهم منها أنها من 

  432.ى على غير التكريمأي خرج منها ، فيحمل المعن

أن العرب تركوا  في حين.العرب ، فيهمزون النبي الفون غيرهم من والمعروف أن أهل مكة يخ

  434" حققوها في حين أنهم من المخففين" وقد ،  433الهمز في النبي 

   435.أن الهمز في النبي لغة رديئة ابن منظور،ويذكر 

   436"النبيء"  :وال تقول" النبي " :هذيال تقول أن عبد الجواد الطيب  ويؤكد

 :تأنيث وتذكير طريق وصراط وسبيل •

   437.ذلك يؤنثه أهل الحجاز، ويذكره أهل نجد ومنهم تميم كل

في حين يؤنثها  ؛ السراط ، والطريق، والسبيل، والزقاق: رها تميمكّذَتُالتي ومن األلفاظ 

  438. الحجازيون

بين اللهجات ، يقول عبد الجواد  وهناك ألفاظ أخرى للطريق تقع في دائرة التذكير والتأنيث تبايناً

جاز يؤنثون الطريق والصراط والسبيل والسوق والزقاق، وتميم تذكر ذلك أهل الح:" الطيب

   439."كله

                                                             
  .)نبأ(، مادة  المصباح المنیرالفیومي ، 431
  ).نبأ(نفسھ، مادة : ینظر 432
 ).نبأ(نفسھ، مادة  :ینظر 433
 .302،صلغة تمیمعبد الباقي،ضاحي، 434
 ).نبا(،مادةلسان العرب 435
  .87،صلغة ھذیل - من لغات العرب: ینظر 436
  .626،ص2،جاللھجات العربیة في التراثالجندي،أحمد علم الدین،:ینظر 437
 .475،صتمیم لغةعبد الباقي،ضاحي،: ینظر 438
 .167،صلغة ھذیل -من لغات العرب 439
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  .وتأنيثاً منها في موضعه تذكيراً إذ أورد كالً ؛ اللسان هذا الرأي في وردوقد  

M  8   7  : قال تعالى بصيغة التذكير. ومؤنثاً في القرآن مذكراً) الصراط( وقد ورد لفظ  

  9L440 وقد أنّث اللفظ يحيى بن يعمر في قراءة:  M  á  à  ß  Þ  ÝL 
441  

M    X  W  V  :يقول تعالى بصيغة المذكر. كذلك  ومؤنثاً أما لفظ السبيل، فقد ورد مذكراً 

b  a   ̀  _    ̂ ]  \  [  Z  Yc L 442 وقوله تعالى ،: M  A

  C  BL 443 وقال تعالى:  M R   Q  PL444 بصيغة المؤنث .  

  445.على التذكير M R   Q  PL  :قرأ ابن مسعود اآلية في حين

أما لفظة الطريق فلم ترد في القرآن إال بصيغة المذكر ، ويبدو أن القرآن قد آثر لهجة تميم في 

  M    G  F  E  D   C  BL 447 :قال تعالى 446.ذلك

 ]المتقارب[                  :وورد ذلك في شعر الهذليين قول صخر الغي الهذلي

  448و خليفا َأ قةًطرَِأ متُيمربتي       تَبه ق تُمزا جملَفَ

                                                             
  ,6،الفاتحة 440
 .135:طھ 441
  .146:األعراف 442
 .76:  الحجر 443
  .108:یوسف 444
  .353،ص5،جالبحر المحیطحیان، ابو 445
  ).طرق(،مادةالمصباح المنیر الفیومي ، 446

 .30،  األحقاف 447
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  . جمع الطريق على لغة التذكير أطرقةوالشاهد في ذلك أن 

 ]الوافر[                                            :وقال ساعدة بن عجالن

  449الطريق وأسلكوكم    على شماء مسلكها بعيد تركواهم و

  

  :المعرب: ثالثاً

هذا كتاب نذكر فيه ما تكلمتْ به العرب من الكالم األعجمي : " يعرف الجواليقي المعرب بقوله 

، ونطق به القرآن المجيد ، وورد في أخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعين 

أخبارها ليعرف الدخيل من رضوان اهللا عليهم أجمعين ، وذكرته العرب في أشعارها و

    450"الصريح

  :، هما جانبين للمعرب أن ومن خالل هذا التعريف يمكن استنتاج 

تم تعريب حروفه لتصير على نسق العربية ، ألن ورود المعرب في  أن المعرب ما - 1

 . M  X  W  V  UL 451  لقوله تعالى  القرآن ال يتم بغير ذلك مصداقاً

2 - ب ما دخل العربية في أوقات مبكرة قبل فساد الملكة اللغوية عند العرب ، ألن  أنالمعر

  .حده أن يكون في لغة عصور االستشهاد

•  البوري: 

 

                                                                                                                                                                                   
  .76،ص2،جدیوان الھذلیین 448
  .110،ص3،جدیوان الھذلیین 449
 .91،صالمعرب 450
  .3: الزخرف 451
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  . وهي بالعربية باري وبوري. البورياء بالفارسية : قال ابن قتيبة 

 ]الرجز[                                                     :قال العجاج 

452كالخص إذ جلله الباري  

سية البورياء بالفار:قال األصمعي  .التي من القصب: ارياء والبورياء الب: وفي الصحاح 

  .وكذلك البارية وهو بالعربية باري وبوري

ذكر صاحب القاموس ست لغات ، وهي البوري والبورية والبورياء، والباري ، والباريات 

  .والبارية

  .وهو بالسريانية ) البرهان(وهو دخيل في الفارسية من اآلرمية .بوريا  هو بالفارسية

وذكر ابن منظور معنى آخر وهو الطريق وتبعه في ) اللسان( الحصير المنسوج : البورياء 

   453.وما أدري من أين له هذا.ذلك الفيروزابادي

وافقه في ذلك ادى ي. ن يكون معنى البوري والبورياء الطريق ويذهب الجواليقي إلى إنكار أ

أن الباري والباري والبارية والبورياء والبوري والبورية الحصير المنسوج من  ذاكراً ،شير

إال أنه يذهب إلى أن كل األلفاظ . بالطرق اًولم يذكر لها معنى آخر متعلق 454.القصب 

ويذهب " بوريا تعريب"  ؛ يقول عن األلفاظ السابقة إنها جميعاً السابقة معربة من كلمة واحدة

                                                             
  .327، ص الدیوان   452

  .159،صالمعربالجوالیقي، 453
  .30،صاأللفاظ الفارسیة المعربةادى شیر، : ینظر 454
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كما ذهب الجواليقي ، غير أنهما اختلفا في المعنى   455"أصل هذه الكلمة آرامي " إلى أن 

   456."من بار بمعنى لم يفلح" لى أنها اآلرامي للكلمة  ، ويذهب ادى شير إ

   457.وقد أورد اللفظة صالح الدين المنجد في كتابه المفصل

 :التّرهات  •

الطريق الصغيرة المتشعبة من : الترهة : " وذكرها ادى شير قائالً لم ترد في المعرب للجواليقي،

   458."دة والباطل والتخليط جمعه ترهاتالجا

• دة الج: 

ومنه الجدة . جِد: إذا حذفوا الهاء كسروا الجيم فقالوا. دة النهر ، وهو شاطئه كنا على ج: يقال"

. صله أعجمي نبطي كدا فأعرب وأ: وقال أبو حاتم عن األصمعي. ساحل البحر بحذاء مكة 

دة ج: فقلت.كنا عند جد النهر : ة كنا عند أمير فقال لنا جبلة بن مخرم: وقال لنا أبو عمرو: قال

   459".فما زلت أعرفها فيه. النهر 

معظم الطريق ووسطه تعريب جاده وأصل معناه المكان الموصل إلى القرية ومنه جاده ) الجادة(

  460.بالكردية بالتركية وجعد 

 : الجلواخ •

                                                             
  .30،صاأللفاظ الفارسیة المعربةادى شیر، 455
  .30نفسھ،ص 456
 .170ص:ینظر 457
 .35،صاأللفاظ الفارسیة المعربة 458
 .251،صالمعربالجوالیقي، 459
 .39،صالفارسیة المعربة األلفاظادى شیر، 460
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ويبدو  461.تعريب جلُوخ وهي آلة يحدد بها حجر الرحى . آلة يحدد بها السكين ونحوها : الجلخ

  .منها أخذ معنى الطريق المحدد الواضح

 :الدروب •

ويقال ) . وبمعنى الطرق الضيقة ( والعرب تستعملها في معنى األبواب .  ليس أصلها عربياً 

وقد استعملوا ذلك .دروب ألنها كاألبواب لما تفضي إليه :ن بالد الروم لهذه المداخل الضيقة م

 ]الطويل[                                                       :قال امرؤ القيس.قديما 

  462بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه      وأيقن أنّا الحقان بقيصر 

 

  463.دخلواأرض العدومن بالد الرومأدرب القوم إذا : واشتقوا منه فعال فقالوا

 :الدهليز •

  464فارسي  

 : السرداب •

في كل يوم جمعة بعد  ملجماً والسرداب الذي في الري ، فيحضرون لذلك فرساً:فارسي معرب 

   465.ثالث مرات" يا إمام بسم اهللا: " الصالة قائلين

 : الصراط •

                                                             
  .43ص، األلفاظ الفارسیة المعربة ،ادى شیر 461
  ) . قیصرا(بلفظ ) قیصر(ووردت كلمة . 65، ص دیوان امرئ القیس  462
  .316-314،صالمعربالجوالیقي، 463
  .318نفسھ،ص 464
  .397-396،صنفسھ 465
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الطريق بلغة الروم ، ثم رأيته أنه :حكى المقاش وابن الجوزي : ذكره السيوطي في المهذب قائالً

  466.في كتاب الزنية ألبي حاتم

  : وقد عده السيد يعقوب بكر من المعرب ، يقول

قيل إنه بالرومية ؛ هكذا روي عن ابن عباس وغيره .ن الكريم الصراط من المعرب في القرآ" 

لمتأخرة      ففي اليونانية ا. أي باليونانية وهذا صحيح" بالرومية" وقوله . من أهل العلم 

وإلى هذا اللفظ اليوناني ترجع ) .... strata(وهذه من أصل التيني متأخر " طريق) "سترات(

ist rata )إسطراطا ( وist rat ya )إسطراطيا (وs ratya )في األرامية اليهودية ،و ) سرطيا

est rat  )لت طاء في ويالحظ أن كال التاءين في اللفظ اليوناني أبد. في السريانية ) إسطراط

   467."األرامية كما هي العادة 

ةها من العربيولم يذكر اللفظة الجواليقي في المعرب ، إذ يبدو أنه عد ها ، فبعض اللغويين عد

السين والراء والطاء أصل صحيح واحد يدل على : سرط :"  ؛ يقول ابن فارس من أصل عربي

غيبة في موذهاب  ر.وبعض أهل العلم .رط غاب من ذلك سرطت الطعام إذا بلعته ، ألنه إذا س

   468"السراط مشتق من ذلك ،ألن الذاهب فيه يغيب غيبة الطعام المستَرط:يقول

  469.بالسين وبهذا قرأ قنبل ورويس وقد اتفق المفسرون على أنه أصل الكلمة

  470.وقد عدها ابن منظور من العربية

                                                             
 .105- 104ص 466
  .124-123،ص دراسات مقارنة في المعجم العربي 467
  .152،ص3، جمقاییس اللغة 468
 .105، الحاشیة،صفیما وقع في القرآن من المعربالمھذب السیوطي،: ینظر 469
 ).صرط(،ومادة)سرط(،مادة لسان العرب: ینظر 470
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أنها معربة ، لوجود  فاألرجح، ) street(لى أن الكلمة موجودة باللغة اإلنجليزية ولكن بالنظر إ

  . بين اللفظة العربية واللفظة اإلنجليزية  ، األصل المشترك في المعنى واللفظ

 :الكفر  •

وفي الحديث عن . وأحسبها سريانية معربة . أهل الشام يسمون القرية الكفر ،وليست بعربية "

أهل الكفور ": وروي عن معاوية أنه قال . "ليخرجنكم الروم منها كفراً كفراً ":قال أبي هريرة أنه

يعنى بالكفور القرى النائية عن األمصار ومجتمع أهل العلم ، فالجهل عليهم .  "هم أهل القبور

  471."إلى البدع واألهواء المضلة أسرعأغلب، وهم 

 : النير •

ثوب منير أي ذو نيرين إذا كان مضاعف : ويقال.أيضاًفارسي .ما يوضع على عنقي الثورين "

نرته ونيرته إذا جعلت له ونرت الثوب وأ.والجمع أنيار . علم الثوب "والنير أيضاً   472"النسيج

وكذلك هنَرته  473". لحمة الثوب والنير أيضاًطة والقصبة إذا اجتمعتا ،والنير أيضاً الخيو علماً ،

   474أهنيره إهنارة وهومهنار

بالمعنيين األولين هما الخشبة المعترضة على عنق الثورين ) نيرا(هو بالسريانية         

وقول ابن دريد أنه . قد يكون اللفظ العربي مأخوذاً منه أو توأماً له .والخشبة التي ينسج عليها 

  475".أما قول المؤلف إنه فارسي فليس بصحيح. بالمعنى األول لغة شامية يؤيد الرأي األول 

 : النيسب •

                                                             
 .545،صالمعربالجوالیقي، 471
 .421،ص2،جالجمھرةابن درید، 472
 .233،ص15،جتھذیب اللغةاألزھري، 473
 ).نیر(،مادةلسان العربابن منظور، 474
 .621-620،المعربالجوالیقي، 475
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والنيسبان الطريق المستقيم الواضح .الطريق الواضح المستقيم ، أو ما وجد من أثر الطريق "

   476".أي صاحب األثر) نيشانْبان(معربان عن 

 : األنبوب •

ما بين الكعبين من القصب والرمح ، ومن النبات ما بين عقدتيه :في باب النون ،فارسي معرب "

وهو المسداة ) اَنْبوبه(وتعريب .كالقصب ، ومنه أنبوب الماء لقناته ويستعار لكل أجوف مستدير 

، والظاهر أن اللفظة آرامية األصل ، فهي باللغة البابلية ومثلها دون في ) ماسورة المكوك(

) ambubaja(ومنها الرومي .وزيادة بعد الحرف األول بالماندوية .الحرف الثاني بالسريانية 

   put). ("477باء خفيفة مثل (ويذكر أن المجرى والقناة باياب .مزمار ومعناها األنبوبة وال

طلقت على الطريق لعالقة الربط الداللية بينهما ، فكال المعنى األصلي ويظهر أن اللفظة أ

والمعنى الحادث الداّل على الطريق في الجبل ، هو التجويف في الجبل واالستدارة ، من هذا 

األنبوب في الجبل على أنها طريق مجوفة في جبل ومستديرة  التعبير يمكن تصور شكل طريق

  .كالنفق ، أو سيق البتراء 

  :الجانب الصوتصرفي: رابعاً

 ): المئتاء(الميتاء  •

عامر ؛ هكذا رواه ثعلب بهمز الياء من ميتاء ، قال وهو مفعال من أتيت أي : طريق مئتاء "

 .يأتيه الناس 

                                                             
 .153- 152،صالفارسیة المعربةاأللفاظ ادى شیر، 476
  .149،ص نفسھ  477
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وإنما شُدد : ت ، قال ن ما أتاك من أمر اهللا فقد أتيته أنوقد يكون مفعوالً أل: قال الجوهري 

قال ابن . مفعول انقلبت ياء لكسرة ما قبلها فأدغمت في الياء التي هي الم الفعل  ألن واو

وهكذا روى طريق ميتاء ، بغير همز ، إال أن المراد الهمز ، ورواه أبو عبيد في : سيده 

عاالً من أبنية المصادر ، وميتاء ليس مصدراً إنما هو المصنف بغير همز ، فيعاالً ألن في

وقد كان لنا أن نقول إن : قال ابن سيده . صفة ، فالصحيح فيه إذن ما رواه ثعلب وفسره 

   478".أبا عبيد أراد الهمز فتركه إال أنه عقد الباب بِفعالء ففضح ذاته وأبان هناته

 :جنبتا الوادي  •

د في جنابيه وجنابتيه ، عرف المد عن العرب، ألسباب صوتية الم: جنابيه وجنابتيه وجنبتيه 

وسبب آخر يدعو لمطل ) . جنْبيه ( ، واألرجح أنها هنا كانت بالمد لكراهة تقارب الساكنين 

ومطل ) جن ـ بيه(الحركة هو وجود النبر على آخر المقطع األول وبداية المقطع الثاني 

  . لمةالحركة يساعد في تخفيف النبر ووضوح الك

 . في المد للتوضيح الصوتي وللتخلص من النبر. ومثلها كلمة حبب الماء وحبابه  •

 :الجوبة  •

  . على وزن فُعلة ، وهي بمنزلة اسم المفعول بمعنى المنجابة صرفاً

 :الصراط والسراط •

                                                             
 ).أتى(،مادةلسان العربابن منظور، 478
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 ضاحي عبد الباقي،وقد عد . من اإلبدال المنفصل، فقد قلبت السين صاداً بتأثير الطاء  

وهو بذلك يذهب إلى ما ذهب إليه علماء كثيرون من أن  479.السين أصالً والصاد إبداالُ عليه

  480.الكلمة عربية أصيلة

  :التطور الداللي: خامساً

أدوات التعبير  -، ولكن المعاني غير متناهية ، ذلك أن األلفاظ  في أية لغة محدودةٌ إن األلفاظَ

ة قوانين اللغة ذاتها في تفعيل أو إقصاء أو محورة هذه لمرون تتميز بالمرونة تبعاً - والتواصل

  . األلفاظ حسب حاجة المتكلمين 

ة والنفسية واللغوية مبعثه تطور المجتمع نفسه في الجوانب االجتماعيوالتطور الداللي 

وهو قانون مطّاطي بما يمكّن اللغة من  تلبية حاجات المتكلمين اللغوية حسب  .والتاريخية

  .   مختلفة التغيرات ال

والتطور الداللي ، أو انزياح اللفظة عما وضعت له في فترة من عمرها التاريخي ، ال يتأتى 

في الوقت نفسه  ال  -كما يرى رمضان عبد التواب –فجأة في حياة المتكلمين اللغوية ، ولكنه 

  481.يستقر على حال ألنه يتبع الظروف

  . ويسير في مراحل حتى يحصل له االنزياح من حقل إلى حقل داللي  

األصل في اللغة المتخلق منه معنى آخر حادث ؛ : ويقوم التطور الداللي على ثالث شعب 

والنقل ، بمعنى انزياح الكلمة عن معناها في حقل إلى حقل آخر ؛ والوصل ، وهو بين األصل 

  482.لعقد الواحد والنقل كالخيط الجامع ينتظم حبات ا
                                                             

 . 147،صلغة تمیمعبد الباقي،ضاحي،: ینظر 479
 .168البحث،ص:ینظر 480
  .17،صالتطور اللغوي مظاھره وعللھ وقوانینھ: ینظر 481
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وألن المجاز من أشهر مظاهر التطور الداللي ، ومع موت بعض األلفاظ الدالة على الطرق ، 

كثير من األلفاظ الدالة على الطرق إلى معانٍ أخرى ، مع بسبب اختفاء تلك الطرق ، انزاح 

  .طريق والمعنى المجازي الوجود رابط معنوي يجمع بين المعنى الحقيقي الدال على 

 :المأزم  •

حصل في الكلمة تطور داللي ، وانتقال من الحقيقة للمجاز ، ذلك أن أصل الكلمة يعني المضيق  

ومنها . بين الجبال، ثم صار حديثاً يدل على وقوع المرء في األزمة بمعنى الضيق من األمر

  . ، وهي الربو ، وتعني ضيق التنفس ) azmah(أخذت الكلمة اإلنجليزية 

 :الترهات •

كما هو  –تُرهة ، وهذا معنى : األباطيل ، وواحدته : لذي يظهر أن التُّرهات والتُّرهات وا"

على الطرق منزاح عن آخر ، وأصل ذلك مستقر من داللتها  –مقرر في المعجمات العربية 

معرجاً على المعنى المجازي  483وقد قال الزمخشري، الصغار المتشعبة عن الطريق األعظم 

وجاء بالترهات البسابس وهي القفار البيد ؛ استعيرت لألباطيل :" مستشرفاً الوجه الداللي الجامع

  484" واألقاويل الخالية من الطائل

 :الثغرة  •

إلى الثغر  ثم انزاحت الداللة  .وداللتها األصلية على كل فرجة من طريق في جبل أو بطن واد

  .اتساع  لىالوجه الجامع بينهما االنفراج ؛ فالفرجة في جبل والفم كالهما ينفرج عو. بمعنى الفم

                                                                                                                                                                                   
  .206-205،التطور الدالليعرار،مھدي، :ینظر 482
  ).تره(مادة ، األساس الزمخشري ،  483
   .93،التطور الدالليعرار،مھدي،  484
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 :الجيزة  •

، إذ أصبحت تدل على مكان مخصوص وهو الجيزة بمصر هذه الكلمة  تخصيصاً داللة تطورت

 فيه ، أفضل موضع  الوادي أو  معناها  :   لغة العرب في  الجيزة" ، ويذكرها ياقوت الحموي قائال

بناها عمرو بن العاص في زمن إسالمية  هي مدينة الجيزة  مدينة أن  معجم البلدان في  ورد

، )النيل مقياس  يقصد (  خلف العمود  مدينة  الجيزة"أن  وأورد المقدسي  485الخليفة عمر بن الخطاب

  486." الفاطمي الخليفة  إلى أن قطعه  على جسر،  من الجزيرة  الطريق إليها  كانت  

 : الخليج  •

. الشرم من البحر " حصل في داللة الكلمة تطور داللي عالقته التخصيص، فالخليج اليوم

   487."وخلجان) بضم الخاء والالم( والجمع خلج . جانباه :والخليج النهر وقيل خليجاه 

الجمع .شعبة تنشعب من الوادي تعبر بعض مائه إلى مكان آخر غير مذهب الوادي :" وهو أيضا

  488"جانخلج وخل

 :الحافظ •

عي للمعلومة وأصل داللته على الطريق البين الواضح ، وانزاح المعنى ليدل على الشخص الوا

و غيره من السوء، والعقد الذي ينتظم المعنيين ؛ األول والثاني ، هو ، أو لمن يحفظ نفسه أ

سالكه من الضياع، والمرء الحافظ يحمي معلوماته أو  حميالحماية ؛ فالطريق البين المستقيم ي

  .غيره من الضياع
                                                             

  .200،ص2الحموي،یاقوت،ج:ینظر 485
 .200،صأحسن التقاسیم في معرفة األقالیم 486
،مجلة مجمع اللغة العربیة المصطلحات العربیة في علوم األرضالسكري،علي وآخرون، 487

  .150،ص40،1977بالقاھرة،ج
  .84،ص59،1986نفسھ،ج 488
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 :الزنقة •

، وقد تطورت داللتها ، لتصير الزنقة بمعنى وقوع اإلنسان في  489وأصل المعنى السكة الضيقة

  .موقف حرج ، والمعنى الجامع بينهما هو الضيق سواء في المكان أو الموقف 

سنزحف عليهم بالماليين ، لتطهير ليبيا :" وقد وردت الكلمة في خطاب القذافي الشهير قائالً 

وقد أثارت هذه الكلمة تحديداً جدالً واسعاً  490"شبر شبر ، بيت بيت ، دار دار ، زنقة زنقة

ما لمعرفة معنى الكلمة ، فهي لم تعد تستخدم بمعنى السكة الضيقة ،إال في اللهجة الليبية ،على 

  . يبدو

 :األسلوب •

أخذ فالن في أساليب القول أي أفانين :أصله الطريق تأخذ فيه ، واألسلوب بالضم ، الفن ؛ يقال "

  .السير على طريق ونهج واحد: والجامع بينهما   491. " منه

  :ةقيالسل •

الداللة ليصير ، وقد تطورت  492"المحجة الواضحة والسليقة ، طبع الرجل: "وأصل الداللة 

فالسليقة اليوم تدل على طبع الرجل ، والعقد الجامع بينهما هو الوضوح  .المجاز هو الشائع 

 .والسالسة 

، تعني القدرة على التعبير بوضوح وسالسة، كالطريق الواضح ، ال يشكُل  فالسليقة اللغوية مثالً 

  .على السائر فيه 

                                                             
  ). زنق(، مادة  ، لسان العربابن منظور  489
  .  vo1B4-http://www.youtube.com/watch?v=YSV4Lم ، 2011/ 2/  21خطاب القذافي بتاریخ   490
  ).سلب(، مادة  لسان العربابن منظور،   491
  ).سلق(نفسھ ، مادة  492

http://www.youtube.com/watch?v=YSV4L
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 :الشجون  •

. وقديماً دلت اللفظة على الطريق المتشعب  .الحديث ذو شجون ، أي ذو فنون وأغراض : يقال

  . والمعنى الجامع بينهما واضح ، وهو التشعب والتفرع

 : الشرعة والشريعة •

M  j :ومع استخدامها في القرآن في قوله تعالى. وأصل داللة الشرعة والشريعة ، الطريق 

n  m  l  ko  L 493  انزاحت من المعنى العام للطريق على المعنى المجازي

عبارة عن األحكام والقوانين التي سنت للمصلحة سواء هي بظالله الدينية ؛ فالشريعة اليوم 

وهي قد تكون .أكانت للفرد أم المجتمع وسواء أكانت متعلقة باألفعال أم بالعقائد أو تهذيب النفس

وقد تكون مدنية إذا كان المشرع . تعالى كالشريعة اإلسالميةسماوية إذا كان المشرع لها هو اهللا

  494.لها هو اإلنسان كشريعة حمورابي

  .وفي داللة أخرى الشريعة هي لفظ مخصوص لنهر األردن يطلقه كبار السن عليها

 : الغرور •

                                                             
  .  48:المائدة  493

  . وما بعدها 7ليس من اإلسالم ،  محمد،الغزالي، : ينظر 494
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وهو األباطيل . ما غرك من إنسان وشيطان وغيرهما: ومعناه الشائع اليوم شرك الطريق ، 

ويالحظ أن العقد الجامع بينهما أن الطريق الغرور يخدعك فيضلَّك، كذلك الغرور ، . 495أيضاً

  .وهو صفة نفسية ، أن تُخدع بالباطل

 : األلغاز •

األحجية اللفظية أو الطرق التي تشكل على سالكها، ثم انزاح المعنى ليدل على : أصل الداللة 

  .غموض والعقد الجامع الذي ينتظم المعنيين ، ال. الفكرية 

 : األنبوب •

إن كانت تعني في داللتها القديمة الطريق الضيق في الجبل ، فقد انحصرت داللتها اليوم ، 

وتظهر في . ر السوائليغراض تمر، تستعمل أل الصغيرةلتختص باألداة البالستيكية المجوفة 

م قديالمعنى الوالعقد الجامع بين ) . أنبوبة غاز(اللهجة المصرية بمعنى علبة حفظ غاز المنازل

  .والحديث هو التجويف 

ما بين الكعبين من القصب : ويبدو أنها استعادت معناها األصلي في اللغة الفارسية ، فهي تعني 

والرمح ، ومن النبات ما بين عقدتيه ويستعار لكل أجوف مستدير كالقصب ، ومنه أنبوب الماء 

، والظاهر أن اللفظة آرامية األصل ، ) المكوكماسورة (وهو المسداة ) اَنْبوبه(وتعريب .لقناته 

وزيادة بعد الحرف األول بالماندوية .فهي باللغة البابلية ومثلها دون في الحرف الثاني بالسريانية 

باء (ويذكر أن المجرى والقناة باياب .ومعناها األنبوبة والمزمار ) ambubaja(ومنها الرومي .

  put). ("496خفيفة مثل 

                                                             
  ).غرر(، مادة  لسان العربابن منظور ،  495
  .149،ص األلفاظ الفارسیة المعربةادى شیر، 496
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 :النبي  •

تعني الطريق ، وصارت تدل بسبب االستخدام الديني ، على المبعوث من اهللا ، ليدل على  كانت

  .فانتقلت الداللة من الطريق إلى من يدل على هذه الطريق. طريق الخير

 :النحو  •

وھو في األصل مصدر شائع أي نحوت نحوًا كقولك قصدت قصدًا ، ثم خص بھ انتحاء ھذا "

فكان بمعنى الطريق يسير فيه المرء ويقصده ، ثم دّل على ذلك الفرع من  497." القبیل من العلم

  . علوم اللغة ، يسير عليه العربي منتحياً سمت العرب في تصريف الكالم

 : المناقب •

ورجل .وصارت بمعنى كرم الفعل  .الطریق الضیق بین دارین ، ال ُیستطاع سلوكھ  أصل الداللة

وهذا الباب كله أصله التأثير الذي له عمق . مبارك النفس ، مظفّر بما يحاول:ميمون النقيبة 

والمناقب بمعنى األخالق  .498 غت في النقب آخرهنقبت الحائط أي بل: ودخول ؛ ومن ذلك يقال

بمعرفة اآلخر ، والتنقيب عن  الحسنة إنما كانت ألن المرء ال يعرف تلك األخالق إال بالتعمق

أي األخالق الحميدة ، جاءت من التنقيب في دواخل :فالمناقب . داخله كما ينقب المرء الحائط 

  . المرء واستكشاف جوهره 

 :المنهاج •

                                                             
 ) . نحا(، مادة  لسان العربابن منظور،  497
  ).نقب(نفسھ ، مادة : ینظر  498
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. ولكنها صارت تدل على الطريق المجازي . كانت تعني الطريق الواضح ، بالمعنى الحقيقي

تعني الطريق الذي يسير عليه الطالب والمعلمون لتحقيق أهداف فهي في مجال التربية والتعليم 

  499. معينة في وقت محدد

من قوله  انطالقاًالطريقة التي تنظم بها جماعة من الناس حياتهم ، : كما تعني من ناحية دينية 

   Mn  m  l  k  jo  L 500 تعالى

وانتقال الداللة من المعنى الحقيق للمعنى المجازي ، يمكن أن نربطه تايخياً ، باستخدام الكلمة في 

القرآن الكريم ؛ إذ تحولت اللفظة من الطريق الذي يسير فيه الناس ، إلى الطريقة التي تنظم بها 

  .  والجامع بينهما الوضوح. جماعة معينة حياتها بخطوات واضحة

في عبارة واحدة ، تبين أن اللفظيتن تحمالن داللتين  )شرعة ومنهاج (ت كلمتي واآلية التي جمع

  501.هو الذي يفصل هذه القواعد ، والمنهاج هي األصول والقواعد الدينية فالشريعة . متمايزتين

 : النمط •

والجامع بينهما طريق المرء الذي . الفن والمذهب : هو الطريق ، وانتقلت الداللة للمجاز لتعني 

  .يتخذه ، سواء على الحقيقة أو المجاز

  

  

  
                                                             

 ."د" فحة ، ص المطالعة والنصوص – مقرر الصف الثامن 499
  .48:  لمائدةا 500
 .وما بعدها 7ليس من اإلسالم ،  الغزالي، محمد،: ينظر 501
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  الخاتمة

بمكنة الباحث أن يالحظ هذا الكم من األلفاظ التي تندرج تحت وحدة داللية أساسية          

ألفاظ ويستشرف الدارس أن هذا الكم من .  لفظة مئتين واثنتين وأربعينفقد بلغت ، ) الطريق(

  :الطريق وحدها يدّل على أمرين

أن العربي ، قديماً ، اهتم بالطرق جغرافياً ، لما لها من أهمية  في أسفاره وتواصله مع : أولهما

  .جيرانه

أن العربي سعى بهذا الكم اللغوي ، إلى محاولة توخّي الدقة في التعبير، رغبةً في إزالة : ثانيهما

  .دلوالت كثيرةأكبر قدر ممكن من اللَّبس ، عن طريق تحديد الدواّل المعبرة عن م

ال شك أن اللَّبس ظاهرة لغوية عالمية ، ومن المالحظ التي تُحسب لصالح نظرية الحقول       

الداللية ، قدرتها على إزالة جانب من اللبس المعجمي ، عن طريق حصر كل الدواّل ضمن 

  . ، ومعالجتها لغوياً ، للنظر في مراحل حياة اللغة) الطريق( الوحدة األساسية 
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ومن المالحظ المتأتّية من هذا البحث ، دور الحقول الداللية في بيان دوائر االتساع       

والضيق في ألفاظ الطريق ؛فهناك ألفاظ عامة مركزية كثُر استخدامها ،وشاعت حتى باتت 

وألفاظ أخرى ابتعدت عن محور . متواترة في كثير من لهجات العرب ، بسبب داللتها العامة 

  . دة األساسية لداللتها الخاصة ، أو لوقوعها في دائرة جغرافية محددة الوح

إن لنظرية الحقول الداللية دور مهم في حصر المفردات المندرجة تحت وحدة لفظية         

أساسية ، بما يبين مجاالت اهتمام العربي في فترة ما تجاه حقل داللي معين ، وقيمة هذا الحقل 

سمات بين لومدى تدقيق العربي في تخَلُّق األلفاظ المعبرة عن دقائق اختالفات افي حياته اليومية ن

  . مدلول وآخر ضمن الحقل الواحد

وعليه فإن عمل الدراسين على صناعة مثل هذه المعاجم الداللية ، يساعد في الكشف عن        

اللغة في إطار المعنى المتنوعة بين مفردات الحقل الواحد ، كما يساهم في دراسة رتباطات اال

، بإعادة ترتيب  فهو عقد جامع للمعاني تنضام فيه األلفاظ الدالة على معنى جامع. وليس اللفظة 

ستفادة من الحقول الولعّل أكثر مجاالت ا. ونسج كل حقل بخيوط المعانيالوحدات المعجمية 

ة والضعف ، ببيان كم في المجامع اللغوية ، بما تساعد في الكشف عن نقاط القوالداللية ، 

المفردات المشتمل عليها كل حقل ، بما يتيح  للدارس فرصة النظر في المفردات الميتة ، 

  .ومقارنتها بالمفردات التي ضمن لها التطور الداللي االستمرار

بالترادف والفروق اللغوية كما تساهم الحقول الداللية في فهم الظواهر اللغوية ، فيما يتعلق      

لترادف قائم ضمن الحقل الداللي ، ويقع بين الوحدة األساسية ،وكل ما ينضوي تحتها من ؛ فا

  . جزئياً  أو قد يكون الترادف كلياً. وحدات فرعية ، في سمة عامة تجمع بينهم 
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فالبعد الجغرافي ساهم في . كلي الترادف ، فإنّه يعود إلى لهجات العرب ، أو المعربفما كان  

وما كان جزئي الترادف ، فإن الحقل الداللي يظهر المعنى العام . على مدلول واحد تكاثر الدواّل

  .الذي يضم مفردات الحقل ، كما يظهر الفروق الداللية بين كل وحدة وأخرى 

أن الكثير من األلفاظ الدالّة على الطريق لم تعد مستخدمة اليوم ، فهي تُظهِر الدراسة ،         

  :رث لغوي في متاحفها المعجمية ، ويعود ذلك ألسباباآلن ليست أكثر من إ

الجانب الصوتي ، فالناس بطبعهم يميلون لتسهيل بشكل مطّرد مع التطور الحضاري ، : أولها

  .العشزان ، واللهامج ، والهيطع: وبعض هذه األلفاظ تصبح غير مستساغة صوتياً مثل 

رق غير المطروقة ، مثل الطرق في الحرات طور العمراني يتبعه امحاء لبعض الطأن الت: ثانيها

، داخلياً فطبيعة الطرق المستخدمة  ؛وحياة الداّل طالما ارتبطت بحياة المدلول. ، أو بين الجبال 

كما أن تطور الحياة يتبعه . تختلف من زمان آلخر؛ فيضعف بعضها ويقوى آخر  وخارجياً،

  .لية يوضح جوانب االهتمام بصورة دقيقةتطور في  حقول لغوية ، وبناء معاجم الحقول الدال

ولعّل اإلشكال المتخلق في هذا البحث ، يكمن في عدم وضع اليد على الصورة الذهنية         

ولو أن معجماً مصوراً قد وضع ، لساهم في إزالة هذه الضبابية . لكل لفظ داّل على ما ُأريد له

لى في الصور الذهنية لكثيرمن ألفاظ الطرق مثل، النقب والمنقل ، فلم يتوضح الفرق بينهما ع

  . وجه الدقة 

إن الحاجة لتطوير المعاجم اللغوية ، من أجل سبر أغوار حياة اللغة وتطورها ، عن        

طريق الحقول الداللية والمعاجم المصورة ، خطوة نحو الهدف األسمى وهو صنع المعجم 

  . التاريخي الذي ترنو له نفوس اللغويين
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  .والحمد هللا في بدء وفي خَتَم

  

  

  

  

  

ت المصادر والمراجعثَب  

  :المصادر والمراجع  -  أ

 .القرآن الكريم -

خرين ، دار الزاوي ،أحمد وآ: ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث واألثر ابن األثير ،  -

 ) . مجلدات 5. (م  1963، بيروت ،  1الفكر ، ط

األرناؤوط، شعيب وآخرين ، مؤسسة الرسالة ، : تحقيق مسند أحمد ،أحمد بن حنبل ، -

 ) . مجلداً 50.(م 199،  1ط

، بيروت ، ) ط.د(جمال ، عادل سليمان، دار صادر ،: تحقيقالديوان ،األحوص ، -

 ).ت.د(

، ) ط.د(،المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين ،  األلفاظ الفارسية المعربةادى شير ،  -

 . م 1908بيروت ، 
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، الدار المصرية  هارون ، عبد السالم وآخرين: تحقيق  ،اللغة  تهذيبزهري ، األ -

 ).مجلدات 4(.1964، القاهرة ، ) ط.د(للتأليف والترجمة ، 

، مصر ،  1األبياري ، إبراهيم ، دار الشعب ، ط: تحقيق األغاني ، األصفهاني ،  -

 ) . مجلد  25. ( م 1979

،  5شاكر ، أحمد محمد وآخرين ، دار المعارف ، ط: ، تحقيق األصمعيات األصمعي ،  -

 . م1963القاهرة ، 

، بيروت )ط.د(عطوي ، فوزي ، الشركة اللبنانية للكتاب ، : ، تحقيقالديوان األعشى ،  -

 ). ت.د(، 

،  2المكتب اإلسالمي ،ط إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، األلباني ، -

 ). أجزاء 8. (م 1985بيروت، 

 ).جزآن.(م 1993، بيروت ،  3المكتب اإلسالمي ، طتخريج كتاب السنة ، ، _____  -

 ) . ت.د(، اإلسكندرية ،) ط.د(مركز نور اإلسالم ، ضعيف الجامع الصغير ،، _____  -

،  2دار المعارف ، طأبراهيم ، محمد أبوالفضل ، : ، تحقيق  الديوانامرؤ القيس ،  -

   . م 1964مصر ، 

، بيروت 1الجبيلي ، سجيع جميل ، دار صادر،ط: تحقيقالديوان ،أمية بن أبي الصلت ، -

 .م1998، 

 .م 1993، مصر ،  7، مكتبة األنجلو المصرية ، ط داللة األلفاظأنيس ، إبراهيم ،  -

، القاهرة ،  8، مكتبة األنجلو المصرية ، ط في اللهجات العربية ،__________ -

 .م 1992
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، بيروت ، 3نجم ، محمد يوسف ، دار صادر ، ط: ، تحقيق الديوان أوس بن حجر ،  -

  . م 1973

،  12، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط دور الكلمة في اللغةأولمان ، ستيفن ،  -

 .م  1997القاهرة، 

حقيق ، حسين ،ناصر رشيد محمد ، دار الحرية للطباعة ، تالديوان ،البعيث المجاشعي ، -

 .م1974، بغداد ، ) ط.د(

هارون ، عبد السالم ، مكتبة : ، تحقيقخزانة األدب ولب لباب العرب البغدادي ،  -

 )مجلد 13. ( م1986، القاهرة ،  1الخانجي ، ط

 ، ) ط.د(، جامعة بيروت ،  دراسات مقارنة في المعجم العربيبكر، السيد يعقوب ،  -

 . م1970 -

 ،  مطبعة عبد الحميد  إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشرالبناء، الدمياطي ،  -

  .، القاهرة )ت.د(، ) ط.د(الحنفي ، 

، 1قلعجي ، عبد المعطي ، دار الكتب العلمية ، ط: تحقيق دالئل النبوة ، البيهقي ،  -

 ). مجلدات 7.(م 1988بيروت، 

، )ط.د(عطا ، محمد عبد القادر ، مكتبة دار الباز ، : تحقيقسنن البيهقي، ، _____ -

 ).أجزاء 10.(م 19994مكة المكرمة ، 

عسيالن ، عبد اهللا عبد الرحيم ، منشورات جامعة بن : تحقيق الحماسة ، أبو تمام ،  -

 ). مجلدان. ( م 1981، السعودية ، )ط.د(سعود ، 

 . م1995، 1حسن ، عزة، دار الشرق العربي ، ط: حقيق تالديوان ،تميم بن مقبل ، -
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، مصر، 2هارون، عبد السالم، دار المعارف، ط: تحقيق مجالس ثعلب ، ثعلب،  -

 .م1956

 . م1994، بيروت ،  1صادر ، كارين ، دار صادر، ط: تحقيقالديوان ، جران العود ،  -

، القاهرة ، ) ط.د(رف ، طه ، نعمان محمد أمين ، دار المعا: تحقيقالديوان ، جرير ،  -

 ) . مجلدان(، ) ت.د(

، الدار العربية للكتب ،  اللهجات العربية في التراثالجندي ، أحمد علم الدين ،  -

 ). مجلدان(.م1983،)م.د(،)ط.د(

،  2عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، ط: ، تحقيق  الخصائص ابن جني ، -

 ). مجلدات 3( .هـ 1424_ م  2002بيروت ، 

عبد الرحيم ، .ف:، تحقيق المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم الجواليقي ، -

 . هـ 1410 –م  1990، دمشق ،  1دار القلم ، ط

، 4عطار، أحمد عبد الغفور، دار العلم للماليين ، ط: تحقيقالصحاح ، الجوهري ،  -

 ). مجلدات 7. (م 1990بيروت ، 

،  1ط ،الزهيري ، سمير بن أمين ، مكتبة التوحيد : تحقيقفتن ، الحماد ، ابن نعيم ،  -

 ). مجلدان. (م1991القاهرة ، 

، بيروت، 2،  عالم الكتب ، ط المشترك وضعاً والمختلف صقعاًالحموي ، ياقوت ،  -

 ).مجلدان(.هـ  1406 -م 1986

 ).ت.د(، بيروت ، ) ط.د(، دار الفكر ،  معجم البلدان ،__________ -

الميمني ، عبد العزيز ، الدار القومية للطباعة والنشر : تحقيقالديوان ، حميد بن ثور ،  -

 . م1951، القاهرة ، ) ط.د(، 
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ن ، دار الكتب العلمية يعبد الموجود ، عادل وآخر: تحقيق ،  البحر المحيطحيان ،  ابو -

 ). مجلدات 8(. م 1993، بيروت ،  1، ط 

الغرباوي، عبد الكريم إبراهيم ، جامعة ام القرى، : تحقيق غريب الحديث، الخطابي، -

 ).أجزاء 3.(هـ 1402، مكة المكرمة ، ) ط.د(

الطاهر ، حامد أحمد ،دار الفجر للتراث ، : ، تحقيق  مقدمة ابن خلدونابن خلدون ،  -

 . م 2004هـ ،  1425، القاهرة ،  1ط

، ) ط.د(لمعرفة الجامعية ، ، دار ا دراسة لغوية معجمية: الكلمة خليل ، حلمي ،  -

 . م 1998اإلسكندرية ، 

 . م1996، بيروت ، 6دار األندلس ، طالديوان ، الخنساء ،  -

، 1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط األلباني ،: تحقيقسنن أبي داود، أبو داود،  -

 ). ت.د(مصر، 

، 1العصماء،طالصالحي، أنوار، وآخرين ، دار : تحقيقالديوان ،أبو داود اإليادي،  -

 .م2010سوريا،

 3(. م  1952، حيدر آباد ،  1رف العثمانية ، طا، دائرة المعاللغة جمهرةابن دريد ، -

 ). مجلدات

 ).مجلدات 3(.م  1995، القاهرة ،  2، دار الكتب المصرية ، ط ديوان الهذليين -

ناجي ، هالل وآخرين ، مطبعة المجمع العلمي : ، تحقيقالديوان الراعي النميري ،  -

 . م1980، العراق ، ) ط.د(العراقي ، 

نشر وليم بن الورد ، ، ) ضمن مجموعة أشعار العرب (الديوان رؤبة بن العجاج ،  -

 . م1903، برلين ، )ط.د(
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،   3أبو صالح، عبد القدوس ، مؤسسة الرسالة ، ط: ، تحقيقالديوان ذو الرمة ،  -

 ).مجلدات 3. ( م1993بيروت ، 

 تاج العروس ، الزبيدي ، -

ة الجامعية للدراسات س،المؤس الملكة اللسانية في مقدمة ابن خلدونزكريا ، ميشال ،  -

 .هـ  1406 –م  1986، بيروت ،  1والنشر والتوزيع ، ط

 ).مجلدان(. م 1989، بيروت ، ) ط.د(، دار الفكر ، أساس البالغة الزمخشري ،  -

ناعور ، علي حسين ، دار الكتب العلمية ، : تحقيقالديوان ، زهير بن أبي سلمى ،  -

 .م1988بيروت ، ، 1ط

، بيروت، 2ر الكتب العلمية، طاقباوة، فخر الدين، د: تحقيقالديوان، سالمة بن جندل، -

 .م1987

إبراهيم، مجدي السيد، : بشرى الكئيب بلقاء الحبيب ، تحقيق، السيوطي، جالل الدين  -

 .م1986، ) ط.د(مكتبة القرآن، 

محمد أحمد جاد : ، تحقيق في علوم اللغة وأنواعها المزهر، _____________  -

 ).مجلدان(). ت.د(، ) م.د(، ) ط.د(المولى وآخرين ، دار الفكر ، 

التهامي :، تحقيق المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، _____________ -

 –، المملكة المغربية )ط.د(الراجي الهاشمي ، اللجنة المشتركة لنشر التراث اإلسالمي ، 

 ).ت.د(اإلمارات العربية المتحدة ، 

، 1حسون، فارس، مركز األبحاث العقائدية، ط: تحقيقنهج البالغة، الشريف الرضي،  -

 . هـ1419النجف األشرف، 
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الهادي، صالح الدين، دار المعارف، : تحقيقلديوان ، االشماخ بن ضرار الذبياني،  -

 . م 1968، مصر ،) ط.د(

، ) دراسة تطبيقية( العالقات الداللية والتراث  البالغي العربيالشيخ ، عبد الواحد ،  -

 . هـ 1419 –م  1999، اإلسكندرية ،  1مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، ط

، ) ط.د(، مطبعة عبد الحميد حنفي ،  القراءةاإلضاءة في بيان أصول الضباع،علي، -

 . م  1938القاهرة ، 

، 3ناصر الدين، محمد مهدي، دار الكتب العلمية، ط: تحقيقالديوان، طرفة بن العبد،  -

 . م 2002بيروت، 

ضيف، بدر أحمد ، دار المعرفة الجامعية ، : ، تحقيقالديوانطريح بن إسماعيل الثقفي،  -

 . م1987، اإلسكندرية ، 1ط

 .لبنان ). ت.د(،) ط.د(، ) د.د(،  لغة هذيل –من لهجات العرب الطيب ، عبد الجواد ،  -

، ) ط.د(، دار النهضة العربية ،  من قضايا اللغة العربية -كالم العرب  ظاظا ، حسن ، -

 . م 1976بيروت ، 

 .م1923، بيروت ، ) ط.د(دار الثقافة ، شعر الخوارج ، عباس ، إحسان ،  -

، الهيئة العامة لشؤون  دراسة تاريخية ووصفية –، لغة تميم عبد الباقي ، ضاحي  -

 .هـ  1405 -م 1985، القاهرة ، ) ط.د(المطابع األميرية ، 

: تحقيقبهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ،  ابن عبد البر، -

 ).مجلدات  3). (  ت.د(، بيروت، )ط.د(الخولي، محمد مرسي ، دار الكتب العلمية ، 

قلعجي، عبد : تحقيقكتاب االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ،  ، ________  -

 .م1993بيروت،  –، دمشق 1المعطي ، دار قتيبة للطباعة والنشر، ط
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زين اهللا، محفوظ الدين، دار : تحقيقالبحر الزخار بمسند البزار، العتكي ، البزار،  -

 .م2009بيروت، ، 1الكتب العلمية ، ط

بيروت ،  –، سوريا )ط.د(حسن ، عزة ، دار المشرق ، : تحقيق الديوان ،العجاج ،  -

 ).ت.د(

، بيروت ـ لبنان ، 1، دار الكتب العلمية ، ط التطور الدالليعرار ، مهدي أسعد ،  -

 . هـ  1424 –م  2003

، ) ط.د(الغمروي،عمر بن غرامة، دار الفكر، : تحقيقتاريخ دمشق، ابن عساكر ،  -

 ). مجلد24. (م 1995بيروت، 

البجاوي، علي محمد ، دار : تحقيق اإلصابة في تمييز الصحابة،العسقالني، ابن حجر،  -

 ).أجزاء 8.(م 1992، بيروت، )ط.د(الجيل، 

،  1لمية ، طمحمد عيون السود ، دار الكتب الع: ، تحقيق  الفروق اللغويةالعسكري ،  -

 .م 2000بيروت ، 

، بيروت ، 1مكارم، سعيد نسيب، دار صادر ، ط: تحقيقالديوان ، علقمة بن عبدة ،  -

 . م1996

 .م  1988، القاهرة ،  2، عالم الكتب ، ط علم الداللةعمر ، أحمد مختار ،  -

 .م1983، الكويت ، 3الجبوري، يحيى، دار القلم ، ط: تحقيقالديوان، عمرو بن لجأ ،  -

 . م1958، بيروت ، )ط.د(البستاني ، كرم ، دار صادر ، : تحقيقالديوان ، عنترة ،  -

، الدار  1، دار طوبقال للنشر، ط التوليد الداللي في البالغة والمعجمغاليم ، محمد،  -

 .م  1987البيضاء ، 

 . م 1997، دمشق،  1دار القلم ،طليس من اإلسالم ، الغزالي ، محمد ، -
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، تحقيق عبد السالم هارون ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  مقاييس اللغةابن فارس ،  -

 ).مجلدات 6(.هـ  1390 –م  1970، مصر ،  2البابي الحلبي ، ط

، دار  المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديثأبو الفرج ، محمد أحمد ،  -

 . م  1966، مصر ، ) ط.د(النهضة العربية ، 

). ت.د(، بيروت ، )ط.د(البستاني ، كرم ، دار صادر ، : تحقيق، الديوان الفرزدق ،  -

 ). مجلدان(

كبير لالمصباح المنير في غريب الشرح االفيومي ، أحمد بن محمد بن علي المقْري ،  -

 ).ت.د(، بيروت ، ) ط.د(، المكتبة العلمية ،  للرافعي

،  2، مطابع جامعة الملك سعود ، ط علم اللغة وصناعة المعجمالقاسمي ، علي ،  -

 .هـ 1411 –م  1991المملكة العربية السعودية ، 

، مصر  2شاكر ، أحمد محمد ، دار المعارف ،ط: تحقيقالشعر والشعراء ، ابن قتيبة ،  -

 ). مجلدان .(م1966، 

البجاوي ، : تحقيق جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم ،القرشي ، أبو زيد ،  -

 ). مجلدان(م 1967، القاهرة ،  1محمد ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، طعلي 

 .  م1971، بيروت ،)ط.د(عباس ، إحسان ، دار الثقافة ، : تحقيقالديوان ، كثير عزة ، -

، لجنة التأليف  تاريخ األدب الجغرافي العربيكراتشكوفسكي ، أغناطيوس يوليانوفتش ،  -

 .م1963، القاهرة ،) ط.د(جامعة الدول العربية /والترجمة والنشر

 . م1966، بيروت ، )ط.د(، دار صادر ، الديوان لبيد بن ربيعة ،  -

، بيروت ، ) ط.د(، شرح العكبري ،  دار المعرفة ،  ، ديوان المتنبيالمتنبي  -

 .)مجلدان().ت.د(
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 .م2000،بيروت، 1در،كارين ، دار صادر ،طصا: تحقيق الديوان ،مسكين الدارمي، -

عبد الباقي، محمد فؤاد ، دار إحياء الكتب العربية ، : تحقيقصحيح مسلم ، مسلم ،  -

 ).مجلد 18. (م1955، القاهرة، ) ط.د(

 1الوصيفي، عبد الرحمن محمد ، مكتبة اآلداب، ط: تحقيقالديوان ، المسيب بن علس ،  -

 .م 2003، القاهرة ، 

زناني، محمود : تحقيقرسالة الفصول والغايات في تمجيد اهللا والمواعظ، المعري،  -

 . م1977، القاهرة، ) ط.د(حسن، الهيئة المصرية للكتاب ،  

،  2عباس ، إحسان ، دار الرائد العربي ، ط : تحقيقأمثال العرب ، ، المفضل الضبي ، -

 .م1983

،  6، ط) د.د( خرين ،شاكر ، أحمد محمد وأ: تحقيقالمفضليات ،  ، _________ -

 .م1942بيروت ، 

دار  أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،المقدسي ، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد،  -

 .م 1909، بيروت ، ) ط.د(صادر، 

البدر، بدر بن عبد اهللا، : تحقيقاألربعين في الجهاد والمجاهدين، ابن المقري ،أبو بكر،  -

 .م1995، 2دار ابن حزم، ط

،  3،  مركز المنهاج ، الطبعة التجريبية  المطالعة والنصوص – الصف الثامنمقرر  -

 . م  2010رام اهللا ، 

،  1، ط لبنان ناشرون،  المفصل في األلفاظ الفارسية المعربة،  المنجد، صالح الدين -

 .هـ 1398 –م 1978،  لبنان
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). ت.د(، بيروت، 1صادر،طجان، عبد اهللا توما، دار : تحقيقمجمع األمثال، الميداني ،  -

 ).مجلدات 4(

أمين محمد عبد الوهاب وآخرين ، دار إحياء : ، تحقيق ، لسان العربابن منظور  -

 ).مجلد 15( ).ت.د(، بيروت،  3التراث العربي ، ط

 40(. م1964، القاهرة، )ط.د(مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، سنن النسائي، النسائي،  -

 ).مجلد

 . م2000، بيروت،1الطريفي، محمد نبيل،دار صادر،ط: تحقيقالديوان، النمر بن تولب،  -

، السعودية، ) ط.د(المطيعي، محمد نجيب، مكتبة اإلرشاد، : تحقيق المجموع، النووي،  -

 ). ت.د(

 .م 1987، بغداد ،  1، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط علم اللغة االجتماعيهدسن ،  -

 ).ت.د(دمشق، ) ط.د(مجمع اللغة العربية، الديوان، ابن هرمة ، إبراهيم،  -

، )ط.د(الدرويش، عبد اهللا، دار الفكر،: تحقيقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي،  -

 ).مجلدات 10. (م1994بيروت، 

، دار العلم للماليين ، بداءتها وتطورها _ ، المعاجم اللغوية العربية يعقوب ، إميل  -

 .م 1985، بيروت ، 2ط

  : ات الدوري –ب 

،لغة الجغرافيين العرب ومصطلحاتهم،دراسة في الجيونوماستيكية العربية التوني،يوسف -

 .م1964،  4ط، 196، 9م ،عين شمس – ،حوليات كلية اآلدابومصادرها

،كانون الثاني 18،مدمشق-،مجلة المجمع العلمي العربيرسالة الطرقالجندي،محمد سليم، -

 .م1943وشباط،
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مجلة الجذور، النادي حياته وما تبقى من شعره،  : األرقط حميد بنحداد ،حنا جميل،  -

  .م1988، 1األدبي الثقافي، القاهرة، ع

 ليات عين شمس،،حوالجغرافية والخرائط عند جغرافيي العرب حسن،محمود كامل، -

  .م1955،يناير،3م

،مجلة مجمع اللغة العربية المصطلحات العربية في علوم األرضالسكري،علي وآخرون، -

 .م 40،1977بالقاهرة،ج

، مجموعة وسائل تحضيرية المتحان السياقة  2009االمتحان الجديد ليفين ، إيتمار ،  -

  .برعاية نقابة معلمي السياقة في إسرائيل. النظري الجديد

  :المواقع اإللكترونية -ج       

،  خط الطيران -

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=72620 

 م،21/2/2011بتاريخ  خطاب القذافي -

vo1B4-http://www.youtube.com/watch?v=YSV4L 

،  قوات األمن الوطني –رير الفلسطينية منظمة التح -

http://www.nsf.pna.ps/index.php?page=section&pid=412&section_

parent=0&catid=11 

،  المئويالكتاب المملكة العربية السعودية، –وزارة النقل  -

http://www.mot.gov.sa/L_HandradBook_First_1_B.asp  
  

  

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=72620
http://www.youtube.com/watch?v=YSV4L
http://www.nsf.pna.ps/index.php?page=section&pid=412&section_
http://www.mot.gov.sa/L_HandradBook_First_1_B.asp
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  فهرس اآليات

  فهرس األحاديث

  فهرس الشعر

  فهرس األمثال
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  فهرس اآليات

  السورة ورقم اآلية                الصفحة                                  اآلية         

  42                    128أتبنون بكل ريع آمنين                            الشعراء 

  159                        135طه  راط السوي ومن اهتدى            أصحاب الص

  156،  69                       42األنفال                           إذ أنتم بالعدوة الدنيا   

    40                        14إن ربك لبالمرصاد                               الفجر 

  101                          12إن علينا للهدى                                  الليل 

  160                         3عربياً                           الزخرف إنا جعلناه قرآناً 

   10                         61إنه كان وعده مأتياً                               مريم 

  159، 116         اهدنا الصراط المستقيم                           الفاتحة             

  12                      22جدنا آباءنا على أمة                 الزخرف بل قالوا إنا و
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  116                    195الشعراء   ين                             بلسان عربي مب

  69                         4المعارج              تعرج المالكة والروح إليه           

  155                           5القدر           سالم هي حتى مطلع الفجر            

  47                            61فاتخذ سبيله في البحر سربا                    الكهف 

  97                            35فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في األرض        األنعام 

  13،  12                     79الحجر  ا منهم وإنهما لبإمام مبين                 فانتقمن

  48                            41قال هذا صراط علي مستقيم                   الحجر 

  101                            120قل إن هدى اهللا هو الهدى                     البقرة 

  57                           84يعمل على شاكلته                      اإلسراء قل كل 

  159، 44                      108قل هذه سبيلي أدعو إلى اهللا على بصيرة        يوسف 

  79                            33األنبياء           كل في فلك يسبحون                

  66،  65                         11الجن        اً                         كنا طرائق قدد

  172،174، 55                      48لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً                المائدة 

  69                            3من اهللا ذي المعارج                            المعارج 

 77                             27عميق                               الحج  من كل فج

   99                             15الملك        هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً        
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  40                              5واقعدوا لهم كل مرصد                        التوبة 

  23                            7لحبك                           الذاريات والسماء ذات ا

  65                           16وألو استقاموا على الطريقة                      الجن 

  159، 44                     146وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال         األعراف 

  44                          195اهللا                            البقرة  وأنفقوا في سبيل

  159                             76وإنها لبسبيل مقيم                             الحجر 

  65                         82وسئل القرية                                      يوسف 

  44                              9السبيل ومنها جائر              النحل  وعلى اهللا قصد

  19                               2فاطر    جدد بيض                       ومن الجبال

  46                            10ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار         الرعد 

  65                             63طه        ويذهبا بطريقتكم المثلى                    

  91                          10البلد               وهديناه النجدين                      

       159                       30األحقاف        صراط مستقيم       يهدي إلى الحق وإلى 

  65                        84يوسف   يـأسفى على يوسف                             
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  فهرس األحاديث

  الصفحة                                  الحديث                               

  33                      اتبعوا دبة قريش                                   

  103                       اتقوا البدع والزموا المهيع                        

  106            اتقوا البراز في الموارد                                     

   85              اتقوا المالعن وأعدواالنبل                                 

  106          هذا الذي أوردني الموارد                  : أخذ بلسانه وقال

  34            ادحل في كسر البيت                                       

  35            ادراجك يا منافق                                           

   11                            إذا كنت بين المأزمين دون منى            

  47            إذا مات المؤمن يخلى له عن سربه                        



196 
 

  98            أرجو أال يطلع إلينا نقابها                                  

  28           اسلك بهما حيث تعلم من مخارم الطرق                     

  102            والسمت الصالح                            الهدي الصالح

  46          إن أحدكم إذا سجع ذلك المسجع فليس بالخيار               

  102إن أحسن الهدي هدي محمد                                     

  81        إن بين أيدينا عقبة كؤودا                                     

  92          أن حسان دخل عليها فأكرمته ونجفته                       

  63        أن الشيطان قعد البن آدم بأطرقه                             

  11                  إني حرمت المدينة حراماً                          

   61                  إياكم والقعود بالصعدات                           

  16            بادروا ثغر المسجد                                      

  30          تنكب المخالج عن وضح الطريق                          

  17       توخّ حيث توخى صاحباك                                   

  49         خير المال سكة مأبورة                                    

  83       رأيت الناس على طريق رحب الحب                       

  28      عائد المريض في مخرفة حتى يرجع                        



197 
 

  98       على أنقاب المدينة مالئكة                                  

  44                 فإذا األرض عند أسبله                          

   109             فأخذ بهم يد البحر                                   

  71            فأخذ في عروض آخر                                

  79           فأشرق على فلق من أفالق الحرة                      

  87        فأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمري             

  22       فوقع عوج على نيل مصر                                 

   57                            في األرض الخامسة حيات كالخطائط 

  29      فيها حيات كسالسل الرمل                                  

  55      كالطير الحذر يرى أن له في كل طريق شركاً              

  102        كنا ننظر إلى هديه ودله                                 

  34              ال تزالون تهزمون الروم                           

  80،   62    لعن اهللا من غير المطربة والمقربة                        

  66   لكل حرف حد مطّلع                                         

  24    للنساء حجرتا الطريق                                       

  69                      لو كانت إبالً فهبطت وادياً له عدوتان      
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  77    ما سلكت فجاً إال سلك الشيطان فجاً غيره                    

  88        ما وجدت في طريق ميتاء فعرفه سنة                    

  12   من كانت فترته إلى سنة                                      

  39      من مات على ذنابي الطريق                               

  18        من يصعد ثنية المرار                                     

  156،  87،  85        هذا الملطاط طريق بقية المؤمنين هراباً من الدجال   

  22        وعلى جنبتي الطريق أبواب مفتحة                         

  77      وكل فجاج مكة منحر                                       

  61        ن إلى اهللا                   ولخرجتم إلى الصعدات تجأرو

  32                        يخرج الدجال خلة بين الشام والعراق      
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  فهرس الشعر

  الصفحة                القائل              البحر                            صدر البيت    

  17أجدت مراغاً كالمالء وأرزمت    الطويل                  الراعي النميري           

ج             الرجز                        ! أجد24                   -أيامك من حجو      

  72يسور والعشوزن          الرجز              رؤبة بن العجاج           أخذك بالم

  29                  -أخذن خصور الرمل             الطويل                         

  67أخو شقة جاب البالد بنفسه      الطويل                        ذو الرمة            

   90ل         الطويل                       ذو الرمة               إذا احتفت األعالم باآل

  89إذا ارتمى لم يدر ما ميداؤه      الرجز                    رؤبة بن العجاج           

  89،  88                - إذا اضطم ميتاء الطريق عليهما    الطويل                        

9ميتاء الطريق           الطويل                  حميد بن األرقط             إذا انضز  
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  71                -إذا حبا قف له تعرقبا                الرجز                      

    10                  - إذا دنت من عضد لم ترحل       الرجز                          

  56ق توسمته        الوافر                         الشماخ           إذا شرك الطري

  72               -إذا منطق زل عن صاحبي           المتقارب                   

  61كب العجال تردفت    الطويل                         الفرزدق         رإذا هي بال

  59يل                    تميم بن مقبل         إذا واجهت وجه الطريق        الطو

  64أرسلت فيها هزجاً أصواته      الرجز               أبو المثنى بن سعلة األسدي  

  114أزهير هل عن شيبة من مقصر    الكامل                  أبو كبير الهذلي          

  29ساعدة بن جؤية              أضر به ضاح فنبطا أسالة        الطويل              

  32أقبلتها الخل من شوران       البسيط                      أبو شجرة السلمي         

   91أقول وأهلي بالجناب وأهلها      الطويل                       الشماخ                

  55عنترة العبسي           أقوى وأقفر بعد أم الهيثم         الكامل                  

  72أال أيها القلب الذي برحت به        الطويل                  ذو الرمة            

  82                   -أال نام الخلي وبت حلساً          الوافر                          

  72الشماخ             المقفرات العشاوز                   الطويل                   

  48أمير المؤمنين على صراط     الوافر                           جرير               
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  18أنا ابن جال وطالع الثنايا          الوافر              سحيم بن وثيل الرياحي         

   26أناخوا بأشوال إلى أهل            الطويل                  الراعي النميري          

  108أنت ابن مسلطنح البطاح        المنسرح              طريح بن إسماعيل الثقفي     

  14أنضيتها من ضحاها أوعشيتها   البسيط               شييم بن خويلد الفزاري         

   103                 -عة ال تكون صنيعة       الكامل                        إن الصني

  22                   - إن فراخاً كفراخ األوكر            الرجز                        

   66إني إذا مضر علي تحدبت       الكامل                         جرير               

  51حسن غمز الفائق      الرجز               جندل  بن المثنى الحارثي   إني امرؤ أ

  50                -أنوفهم بالفخر في أسلوب        الرجز                            

   96                 - باتت على نيسم خل جازع       الرجز                           

  153الوافر                     أبو ذؤيب الهذلي               بأرض ال أنيس بها يباب 

  56، 40بالعيس فوق الشرك           الرجز                       رؤبة بن العجاج         

  90بكل أنبوب لها امتثال             الرجز                       العجاج                 

  163     بكى صاحبي لما رآى الدرب    الطويل                      امرؤ القيس       

  28به رجمات بينهن مخارم          الطويل                   أبو ذؤيب الهذلي         

  153، 31تؤمل أن تالقي أم وهب       الوافر                     أبو ذؤيب الهذلي        
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   88تباري عتاقا ناجيات وأتبعت       الوافر                   طرفة بن العبد             

  72                -تدق شهب طلحه العشاوز           الرجز                       

  35ترى أثره في صفحتيه كأنه    الطويل                      ساعدة بن جؤية         

  47ساربة إليهم       الوافر                    المعترض الظفري          تركن الضبع

  97تطاول ليلي بالعراق ولم يكن     الطويل                 ابن أبي عاصية             

  18،35تعرضي مدارجاً وسومي          الرجز             عبد اهللا ذو البجادين المزني   

  59أشخصت  الطويل                      حميد بن ثور          ،بين صدين،تقلقل قدح 

  40توقّ أبا سهم                 الطويل                     أسامة بن حبيب الهذلي      

  108، 60ثم أصدرناهما في وارد          الرمل                       لبيد بن ربيعة      

  57الطويل                     ذو الرمة             جماد وشرقيات رمل الشقائق  

  115             - حشوناهم بالخيل حتى         الوافر                              

  49حنت على سكة الساري        البسيط                          الشماخ              

  97امرؤ القيس                             خفاهن من أنفاقهن كأنما          الطويل     

  46خلى لها سرب أوالها وهيجها  البسيط                         ذو الرمة             

  15ذاك الذي وأبيك يعرف مالك     الكامل                      جرير                   

   76راحت من الخرج تهجيراً          البسيط                    ذو الرمة              
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  113رعى خالد سرى لليالي نفسه    الطويل                     أبو ذؤيب الهذلي      

   32                 -سألتك إذ خباؤك فوق تل      الوافر                             

   86يهن من قصد اللمق    الرجز                    رؤبة بن العجاج          ساوى بأيد

  59      سبي من يراعته نفاه            الوافر                     أبو ذؤيب الهذلي    

  21                 - سوف تجوبين بغير نعت         الرجز                           

  112رز أثره        الكامل                      ساعدة بن عجالن     شُقّت خشيبته وُأب

  30صدود القالص األدم             الطويل                   أبو صخر الهذلي         

  16صعل لجوج ولها ملج           الرجز                      طلق بن عدي            

  33                  -يل                            طها هذريان قل تغميض      الطو

  53ظللنا بمستن الحرور كأننا       الطويل                         جرير            

  105عرفت ببرقة األوداه رسماً            الوافر                   جرير              

  114،  45الراعي                                 على أكوارهن بنو السبيل      الوافر     

  61     على ضحوك النقب مجرهد     الرجز                     رؤبة بن العجاج     

  93على طرق كأنهن نحائز       الطويل                         الشماخ                

  112أبو ذؤيب الهذلي                على فتخاء حيث تنجو         الوافر               

  84عن أبهرين وعن قلب يوفره      البسيط                   أبو داود اإليادي           
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  75                  - عود على عود على عود خلق     الرجز                         

  75أبي النكث            عود على عود ألقوام أول        الرجز                بشر بن

  94عينا ترى الناس إليها نيسبا    الرجز                       دكين الفقيمي              

  85                   -غابت خليلته وأخطأ صيده       الكامل                          

   91القيس              غداة غدوا فسالك بطن نخلة     الطويل                     امرؤ 

  112غيأل وانشأم وما كان مقتلي     الطويل                   مالك بن خالد الخناعي   

  20فأصبحت الصهب العتاق           الطويل                   الراعي النميري         

   78             فأطلعت فرزة اآلجام جافلة        البسيط               الراعي النميري   

  112فافتنهن على السواء وماؤه     الكامل                       أبو ذؤيب الهذلي        

  93فأقبلها تعدو النجاد عشية       الطويل                         الشماخ               

  113،   64عة     فإن تسهلوا فالسهل حظي       الطويل                       لبيد بن ربي

  83فانصاع جانبه الوحشي           البسيط                      ذو الرمة                

  74                  -فإنك ،والبكا بعد ابن عمرو       الوافر                          

  58        فأوردتها ماء كأن حمامه        الطويل                  علقمة بن عبدة 

  50فخر جران مسلحباً كأنه         الطويل                       جران العود          

  104فذاحت بالوتائر ثم بدت            الوافر                 ساعدة بن جؤية           
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  92فصبحت والشمس لما تنعم      الرجز                      عمرو بن لجأ            

   104                     -البسيط                   يحك أبصر أين وخيهمو     فقلت و

   63(،  30المتقارب                   صخر الغي            فلما جزمت بها قربتي        

           159،  153، ) الموضعفي هذا  ونسب لألعشى                                                

  105الوافر                  الفرزدق              وال أنت قد قطعت ركابي         فل

  42المسيب بن علس                الكامل                 في اآلل يخفضها ويرفعها    

  31في خلف تشبع من رمرامها   الرجز                     أبو محمد الفقعسي         

   156، 89   ك بن خالد الخناعي    مال    البسيط        شاهقة أنبوبها خصر      في رأس

  36في رسم آثار ومدعاس        الرجز                        رؤبة بن العجاج        

  153، 112في ذات ريد كذلق الفأس       البسيط                      أبوخراش الهذلي      

  113،  65للدهر شتى طرائقه     الطويل                      الراعي النميري    فيا عجباً 

  13،161كالخص إذ جلله الباري         الرجز                       العجاج               

   19كأن سراته وجدة متنه             الطويل                      امرؤ القيس           

  106لنسع في دأياتها          الطويل                طرفة بن العبد        كأن علوب ا

  75كأن غر متنه إذ تجنبه            الرجز                   دكين الفقيمي              

  39كأنهم صادقوا دوني به       البسيط                        أبو زبيد الطائي          



206 
 

  42                   - بهن ريع   الخفيف                             كظهر الترس ليس

   98                 -كال وال ثم انتعلنا المنقال            الرجز                       

  77كم جاوزت من حدب وفرز       الرجز                 رؤبة بن العجاج            

  23الطويل                   عمرو بن مرة                     ألصبحت خير الناس نفساً

  104ال صلح بيني فاعلموه وال              السريع          أبو الربيس التغلبي        

  38لتجر المنية بعد الفتى         السريع                           الخنساء              

  95الطويل                   أوس بن حجر                لقد بينت يوم سويقة ! لعمري

  70        التغلبي                      الطويل          أناس ،من معد ،عمارة      لكل

  17                   -لما خشيت بسحرة إلحاحها         الكامل                        

  25                   -البسيط                        لما رأيت فجاج البيد               

   76لم يرعها أحد واكتم روضتها      البسيط                  النمر بن تولب            

   92لها في أقاصي األرض شأو     الطويل                   البعيث المجاشعي          

  52                 -                        ليس بها ريع لسمت سامت       الرجز    

  107ليس طريق خيره باألوعث       الرجز                   رؤبة بن العجاج          

  79                   -ما بال عرسي شرقت بريقها     الرجز                          

  66                 -            ما سد من مطلع ضاقت ثنيته    البسيط                
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  144مغاني الشعب طيباً           الوافر                             المتنبي              

  32                  - من خل ضمر حين هابا       الرجز                             

  107                 -         من عاقر تنفي األأل سراتها       الطويل                 

  106    منعت قياس الماسخية رأسه           الكامل                 األعشى           

  26من عجمة الرمل أنقاء             البسيط                       ذو الرمة             

  112ساعدة بن جؤية       ميممة نجد الشرى ال تريمه    الطويل                       

  84نحن جمعنا الناس بالملطاط       الرجز                    رؤبة بن العجاج          

  49نضربهم إذا أخذوا السكائكا     الرجز                          العجاج              

  74خازم           نقلناهم نقل الكالب جراءها      الطويل                  بشر بن أبي

  10هذا طريق يأزم المآزما          السريع                        أبو مهدية             

  93وأصبح فوق الحقف حقف     الطويل                          الشماخ                

  107                 - واعسن ميعاساً وجمهورات      الرجز                           

  65وإن أظلمت يوماً على الناس     الطويل                     األحوص               

  40وإن المنايا للرجال بمرصد     الطويل                         عدي بن طلق           

  73                  - وإن جاء يوماً ،هاتف متنجد       الطويل                         

  79                  - وباألدم تحدي عليها الرحال       المتقارب                       
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  68                  - وبلد نائي الصوى معبد          الرجز                           

  33وبينهما ملقى زمام كأنه       الطويل                         ذو الرمة              

  98                  - وتراهن شزباً كالسعالي          الطويل                          

  60      وتيه تشابه صعدانه             المتقارب                     حميد بن ثور     

  60      وحدثه أن السيل ثنية            الطويل                      تميم بن مقبل     

  15وحقة ليست بقول التره          الرجز                  رؤبة بن العجاج             

  31وذفرى ككاهل ذيخ الخليف    المتقارب                     كثير عزة               

  37                 -وصدرت تبتدر الثنيا            الرجز                             

   67وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد     الطويل                     طرفة بن العبد         

   105        العجلي  أبو النجم           البسيط     ارضتها من األوداه اودية      وع

  93وعارضها في بطن ذروة      الطويل                         الشماخ                

  85الرحيم جماع األمور      المتقارب                      الكميت                وعبد 

  83                   - وقلص مقورة األلياط             الرجز                          

  113، 36     جنوب الهذلية                   كل قوم وإن عزوا           البسيط           و

  99                   - يعلم صحبي كلهم             الرمل                          ولقد

  113  البسيط                        جنوب الهذلية                  طالتكل حي وإن و
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  81ولم تكأد رجلتي كأداؤه           الرجز                 رؤبة بن العجاج            

  82وجه اهللا مختلق      البسيط                  أمية بن أبي الصلت         وليس يبقى ل

  102وما كنت في هدي علي        الطويل                    عمران بن حطان          

  56      وما لي إال آل أحمد شيعة        الطويل                       الكميت          

  42يخلجه  البسيط                     أبوذؤيب الهذلي            ومتلف مثل فرق الرأس

  38ومخاصم قاومت في كبد       الكامل                      مسكين الدارمي          

  71                  -         الخفيف                  ومخوف ،من المناهل ، وحش 

  14الكامل                ربيعة بن مقروم الضبي        ومطية ملث الظالم بعثته        

   11ومقامهن إذا حبسن بمأزم        الكامل                  ساعدة بن جؤية              

  45                 -ومنسوب إلى من لم يلده       الوافر                              

  44البسيط                   زهير بن أبي سلمى          ومن هاب أسباب المنايا        

  52                 - ومهمهين قذفين مرتين            الرجز                          

  101                  -                             الوافر  وهجل من قسا ذفر الخزامى  

  113،160ساعدة بن عجالن                          وهم تركوا الطريق وأسلكوكم    الوافر

  16    وهم ثغروا أقرانهم بمضرس     الطويل                    تميم بن مقبل          

  51    وهن على مسلوعة زيم الحصى  الطويل                          مليح            
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  102      يادة بن زيد العدوي     ز              الطويلويخبرني عن غائب المرء هديه   

  57           ة بن األخضر  شمعل                  الوافر  ويوم شقيقة الحسنين القت      

   80                      -يا عجباً لألفلق الفيلق             الرجز                         

  100    يتابع نقباً ذا نهاض فوقعه       الطويل                    أبو سهم الهذلي         

  76    يجئن من أفجة مناهيج             الرجز             جندل بن المثنى الحارثي     

  63                    - يطأ الطريق بيوتهم بعياله       الكامل                            

  27                     -يعدو الجواد بها من خل           البسيط                        

  64، 13  يغادرن عسب الوالقي           الطويل                     كثير عزة             

   41         يقطع أجواز الفال                 الرجز                       رؤبة بن العجاج  

  106      يقولون لما جشت البئر أوردوا    الطويل                  أبوذؤيب الهذلي         

  35                     -        الرجز                        يلف غفل البيد باألدراج    
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  فهرس األمثال

  الصفحة                         المثل                                       

  54       الحديث ذو شجون                                               

  21سطي مجر ترطب هجر                                                

  97                    ضل دريص نفقه                                   
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  ملحق

  :أشهر الطرق البرية 

 :هناك أربعة طرق رئيسية للتجارة البرية والقوافل في الجزيرة العربية هي "

ويتفرع منه فرعان يبعد احدهما عن اآلخر , الطريق الذي يبدأ من قنأ بحضرموت : أوالً   

الفرع ويتجه .يتجه األول شرقاً على إمتداد وادي ميفعة ومنه إلى شبوة , ميالً  160بحوالي 

ومن شبوة يتجه , ثم يمر بوادي أرماح الذي يسقي شبوة , الثاني من قنأ إلى وادي حجر 

  الطريق نحو عدن ثم يواصل إلى نجران

ومن نجران يتجه الطريق شماالً بشرق إلى وادي الدواسر ويمر بقرية الفاو ثم األفالج فاليمامة 

ه شرقاً نحو الخليج العربي واآلخر أحدهما يتج, حيث يتفرع منه طريقان آخران , ) الخرج(

  .شماالً صوب بالد الشام 

الطريق الثاني يبدأ من الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية حيث ممالك سبأ : ثانياً   

ثم , ويتجه نحو الشمال مخترقاً الحدود الشمالية لمنطقة سبأ , ومعين وحمير وأوسان وقتبان 

( ثم يستمر الطريق شماالً إلى ديدان, قع في أرض المعينين يتخذ بعد ذلك شكل ممر ضيق ي

والتزال هناك آثار شاخصة تومئ إلى حياة الرفاهية ). البدع حالياً ( ثم إلى مدين) العال الحالية 

ومن مدين يواصل الطريق مسيره إلى . والثروة الكبيرة التي كانت تتمتع بها هاتان المدينتان 

أحدهما , ثم يتفرع إلى فرعين , م بعد ذلك إلى البتراء عاصمة دولة األنباط ث) العقبة حالياً ( أيلة

واآلخر يتجه صوب الغرب مع ميل خفيف بإتجاه الشمال الغربي , يتجه إلى تدمر في الشمال 

وعلى هذا الطريق كانت تسير قوافل قريش قبل  .حيث يصل إلى غزة على الشاطئ الفلسطيني 
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إحداهما في الشتاء إلى اليمن واألخرى في الصيف إلى , ورتين اإلسالم في رحلتيها المشه

  .الشام

الطريق الثالث هو الذي يأتي من منطقة حضرموت وعمان ويتجه إلى واحة يبرين عبر : ثالثاً

ويتجه من يبرين , فالعراق , ثم يواصل إلى الجرهاء على الخليج , الحافة الشرقية للربع الخالي 

  .بفروع الطريق الغربي المتجه إلى بالد الشام  إلى اليمامة حيث يلتقي

الطريق الرابع يخترق الجزيرة العربية شماالً بشرق حيث يبدأ من مكة وينتهي بوادي : رابعاً

الذي أصبح , والتزال هناك آثار شاخصة لهذا الطريق . واشتهر بإسم درب الحيرة, الرافدين 

  502".وعرف بإسم درب زبيدة  طريقاً رئيسياً للحج والتجارة في صدر اإلسالم
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ABSTRAC  
 
                This research is based on the idea of semantic fields, as 
the researcher aimed at exploring the wording of Roads in the 
Arabic language, following the statistical approach, , for the sake 
of collecting them in the first chapter, and then rearranging them 
in a semantic field in the second chapter, depending on the 
theory of semantic fields, and the adoption of a word to be the 
basic unit of the field (Road) that includes the total meaning that 
all the partial designations are about, and putting it in sub-fields. 
The researcher depended in the secondary divisions on the uses 
of the words in Quranic and poetical citations where some words 
indicated general terms, some indicated land, some indicated a 
mountain, a plain, a path in black rocks, a sea, a sky or indicated 
other things. This was followed by the study of these divisions 
and the extrapolation of what emerged as indications of the 
interest in roads as they serve as the arteries of the body, as 
shown by the most commonly used road words, because the 
signifiers (الدوال) show the importance of the signified (المدلول) 
in the lives of the people of the language. 
The research culminated in studying linguistic issues related to 
the linguistic material in the third Chapter, including synonymy, 
tribal dialects, what was arabized, and the evolution of 
semantics. All that was to put things in perspective, and to try to 
understand the life of the language, and the influences that 
allowed it to grow for a certain period. 
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 The life of the language does not follow a single pattern, just as a 
human being is born, then wilts then dies, it is subject to 
variables that are linked to geographical, physical and cultural 
factors, thus the road words are subject to these rules. 
As was the importance of roads words of an old Arab life large, 
this importance declined in the following centuries of Arabs, due 
to   urban development and expansion, and the disappearance of 
the centralization of the desert and the mountains. 
                 It is clear to the researcher how important the semantic    
fields are in the interpretation of some linguistic phenomena; as 
synonymy and language differences go hand in hand in the life of 
the language because the synonymy is located between the 
central semantic unit and the secondary units in the common 
general characteristics, then each word or verbalism is 
distinguished from the other by features tha shine within the 
meaning of each part in a manner that narrows or widens clearly. 
 
               The dictionaries of semantic fields, contribute 
significantly in disclosing the value of the meaning which 
includes several signifiers in one field; that linguistic value 
emanating from the social value. The dictionaries also help in the 
study of synonymy , what is arabized and tribal dialects more 
clearly within each field. The concerted effort of the linguists 
aiming at the historic language dictionary using the theory of the 
semantic fields - including its contribution to the identification of 
the semantic development of the words- is considered a vital 
step to achieve the desired. 

 


	ألفاظ الطرق في لسان العرب
	الإهداء
	الشكر
	المحتويات
	الملخص
	المقدمة
	التمهيد
	الفصل الأول: معجم ألفاظ الطرق
	الفصل الثاني: معجم الحقل الدلالي
	الفصل الثالث: قضايا لغوية
	الخاتمة
	المراجع
	فهرس الآيات
	فهرس الشعر
	ملحق


